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APRESENTAÇÃO 

Nesse ano de 2020, momento em que a ciência no Brasil passa pelo quarto ano de  

enfrentamentos cotidianos com a retirada de direitos por parte do Poder Executivo 

Federal, inclusive em desrespeito à Constituição de 1988, reinaugurando práticas 

políticas autoritárias iniciadas após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em 

2016,  cabe reafirmar a importância do  papel da ciência e da comunidade científica 

brasileira em sua tarefa de investigação, seguindo parâmetros reconhecidos 

internacionalmente, e divulgando  resultados de pesquisa que derivam da articulação:  

ensino, pesquisa e extensão universitária.   

Os resultados que apresentamos trazem a marca do compromisso com a ciência e, 

sobretudo, com a defesa dos direitos humanos seja quando eles estão positivados, 

normatizados, institucionalizados, seja quando colocam-se como demandas em curso por 

grupos sociais ou comunidades, em suas lutas por direito fundamentais, coletivos e 

difusos. 

Foi com o tema “Território, Etnicidade e Direitos Humanos” que o GT 09 do X SIDH 

acatou a inscrição de 17 trabalhos que envolveram 18 autores e 14 coautores, sob a 

coordenação dos Professores Maria de Fátima Ferreira Rodrigues, Elio Chaves Flores e 

Amanda Christinne Nascimento Marques que conduziram os debates versando sobre 

variados temas concernentes à temática do Grupo de Trabalho em pauta, conforme estão 

nomeados na parte I do sumário desta coletânea. 

Durante O X SIDH estivemos por aproximadamente 8h refletindo, debatendo e 

avaliando diversas problemáticas relacionadas às questões que se estendem da escala 

nacional às escalas estadual e local, e que dizem respeito às, a, os, o: 

- disputas por território, tendo como protagonistas o Movimento dos 

Trabalhadores Sem terra (MST), os quilombolas e indígenas entre outros povos e 

movimentos ao reivindicarem ao Estado brasileiro o respeito à função social da terra, e 

ao projeto de Reforma Agrária, ou ao trazerem questões relacionadas à memória dos 

trabalhadores do campo; 

- comunidades e povos tradicionais, quilombolas, povos de terreiro e indígenas, em 

suas lutas políticas e em suas buscas por respeito às suas práticas e manifestações 

culturais e aos processos identitários e de resistências; 

- análises de manifestações culturais como a Capoeira, da diversidade étnica nas 
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diretrizes curriculares da Educação Básica, da produção acadêmica sobre os povos e 

comunidades tradicionais, e de questões relacionadas ao povo negro que ratificam 

preconceitos acionados em ambiente escolar, trazendo também como contraponto os 

instrumentos jurídicos legais, como demarcadores e garantidores de reparações aos 

direitos humanos, e como possibilidades de reconhecimento ao protagonismo histórico 

desses povos; 

- luta dos povos indígenas pela demarcação dos seus territórios ancestrais e pela 

garantia de direitos e de respeito aos Tratados Internacionais, além de estudo sobre as 

mulheres indígenas Tabajara e suas manifestações e práticas culturais cotidianas, numa 

perspectiva da interseccionalidade; 

- O discurso do Presidente da República Jair Bolsonaro na ONU e os seus 

argumentos contrários à teoria do indigenato; 

 - Questões identitárias sobre o Nordeste brasileiro acionadas através do filme 

Bacurau e apoiadas num diálogo interdisciplinar; 

 - Soberania alimentar no âmbito dos direitos humanos, contribuições ao debate a 

partir de referenciais teóricos e de estudo de caso. 

O conjunto dos trabalhos apresentados somados à presença e ao compromisso dos 

pesquisadores em levarem para o evento suas experiências de pesquisa documental e de 

campo conferiram uma qualidade extraordinária aos debates que agora ganham asas com 

essa coletânea, e a partir da qual esperamos abrir espaço para um diálogo mais amplo 

com os pesquisadores brasileiros e de outras nações, que tenham interesse pelas 

temáticas aqui divulgadas. 

Por sua vez, trabalhos referentes ao tema da Parte II “Violência, Direitos Humanos, 

Juventude e o Sistema Socioeducativo no Brasil”, apresentados no Grupo de Trabalho 10, 

sob a coordenação das professoras Ana Lúcia Batista Aurino, Marlene de Melo Barboza 

Araújo e Maria Lígia Malta de Farias são escritos por autores que estão em permanente 

contato com o Sistema Socioeducativo de adolescentes em regime de internação, 

acompanhando o sistema de execução dessa medida, sejam eles ou elas oriundos da 

academia, estudantes de graduação e pós-graduação, da magistratura, professores, 

servidores estaduais e/ou gestores do sistema socioeducativo. 

O trabalho sobre as percepções e desafios da justiça restaurativa sob a ótica dos 

agentes educacionais analisa a prática de atos infracionais por adolescentes a partir de 
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estudos e análises críticas acerca do caminho percorrido pelo legislativo no tratamento 

fornecido à criança e ao adolescente e também, uma relação entre as metas das medidas 

socioeducativas previstas na Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

(SINASE) e a justiça restaurativa (JR). Em seguida o debate será sobre o cumprimento da 

Medida socioeducativa pelo olhar do rap, por meio do qual se busca analisar os conteúdos 

sobre a temática das medidas socioeducativas de internação narrados pelas letras de rap. 

Para isso, realizou-se a análise de um rap intitulado “Playground do diabo”, de autoria do 

rapper e ativista paulista Carlos Eduardo Taddeo, que trata do cotidiano uma unidade de 

medida socioeducativa de internação a Fundação Casa, localizada no estado de São Paulo.  

Em relação ao descumprimento das exigências estabelecidas no SINASE quando do 

atendimento aos adolescentes privados de liberdade destacamos os artigos sobre a atual 

situação dos adolescentes em regime de internação em Pernambuco (estabelecimentos 

socioeducativos) e o trabalho que versa sobre a (necro) política de atendimento a esses 

adolescentes. 

A abordagem realizada no artigo sobre a Formação Docente para a Socioeducação 

demonstra a real importância e necessidade de elaboração e desenvolvimento de um 

processo pedagógico especial para os socioeducandos em regime de internação, tendo 

como princípio o comprometimento com a reinserção do adolescente privado de 

liberdade.  

Já no artigo sobre a violência letal infanto-juvenil no Brasil analisa a educação em 

Direitos Humanos como princípio para guiar o caminho de enfrentamento a esta violência 

que tem como um dos parâmetros o Índice de Homicídios de Adolescentes – IHA e o Mapa 

da Violência. Ainda tratando sobre violência, o artigo sobre a ocupação das unidades 

socioeducativas pelas facções criminosas, enfrenta o problema da divisão e violência 

estabelecidas no sistema socioeducativo de João Pessoa. O artigo que versa sobre a visita 

íntima no sistema socioeducativo pretende investigar a percepção dos familiares acerca 

desse tema e a sua relação com a efetivação de direitos sexuais. 

O artigo sobre o Sistema Educativo brasileiro: antagonismos e contradições 

apresenta, como uma explanação histórica da política de atendimento voltada aos 

adolescentes privados de liberdade no Brasil, enfatizando aspectos ligados também a 

América Latina e como esse sistema é permeado de contradições e objetiva analisar, de 

forma crítica, os diversos desafios e entraves enfrentados pelos egressos do Sistema 
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Socioeducativo de meio fechado do Estado da Paraíba na inserção ao mercado de trabalho. 

No artigo sobre a responsabilidade do Estado com Crianças e Adolescentes a 

discussão se dá em torno das diversas dificuldades na trajetória da criança e do 

adolescente no Brasil.  

Uma profícua discussão foi realizada sobre o papel da gestão do atendimento na 

execução das medidas socioeducativas e as dificuldades no sistema socioeducativo 

paraibano demonstrando a importância de investimentos no Sistema Socioeducativo e 

que os direitos humanos dos adolescentes sejam realmente garantidos e efetivados. Outra 

temática apresentada que suscitou um debate muito importante e participativo está 

exposta no artigo que trata da Promoção dos Direitos Humanos como princípios do 

Sistema de Atendimento Socioeducativo, momento em que foi discussão versou 

principalmente sobre as ações planejadas nos Planos Decenais Socioeducativos na prática 

da educação em direitos humanos. 

Em relação PARTE III deste e-book, ela está vinculada ao GT 11 com o tema 

“Estado, Sociedade Civil e a implementação das Políticas de Proteção para crianças e 

adolescentes na perspectiva dos Direitos Humanos”, coordenado pela professora Maria 

do Socorro de Souza Vieira; Maria Senharinha Soares Ramalho e Cristina Chaves de 

Oliveira que proporcionou debates e reflexões muito relevantes e diversificados. 

O trabalho “Educando para a vida: desafios e possibilidades” realiza uma reflexão 

importante sobre a promoção de direitos humanos numa escola de educação infantil e 

ensino fundamental do município de João Pessoa-PB, a partir de experiências 

interdisciplinares, utilizando como metodologia a observação participante, oficinas 

temáticas e rodas de conversa com educadores e educandos em atividades de contação de 

história, teatro de fantoches, leitura participativa, produção de frases e desenhos. 

O trabalho sobre os grupos juvenis periféricos e “drogas” aborda a temática e os 

conceitos de drogadição e juventudes, tendo como referência um amplo projeto de 

extensão universitária desenvolvido num bairro de periferia da cidade de Natal-RN - 

“Juventudes e Redes de Vida: Ações de Enfrentamento à Violência Letal Contra Jovens no 

Bairro de Felipe Camarão”. Destaca a condição dos sujeitos “encapsulados”, expropriados 

de seu contexto de vida e de suas relações com os outros e o mundo. 

A apresentação do artigo sobre a participação e o controle social no conselho 

municipal de direitos de crianças e adolescentes de João Pessoa realiza uma análise do 
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controle social enquanto ferramenta de luta para conquista de direitos de crianças e 

adolescentes, reforçando a importância da educação política dos cidadãos para enfrentar 

os efeitos nocivos da lógica capitalista individualista que tem enfraquecido 

paulatinamente esses espaços de luta. 

No artigo sobre o direito à educação: a expressão dos direitos humanos na escola 

em tempo integral as autoras fazem uma análise sobre a atuação profissional voltada para 

os Direitos Humanos, tratando-se de uma concepção de educação propositiva e de uma 

abordagem educativa em e para os direitos humanos. Já em outro artigo sobre a rede de 

proteção a crianças e adolescentes no município de Cajazeiras-PB: cujo estudo versa sobre 

a ação intersetorial da Rede Local que atua na efetivação da proteção integral de crianças 

e adolescentes, o objetivo central constitui analisar os limites e possibilidades da ação 

intersetorial no processo de garantia da proteção dos direitos humanos de crianças e 

adolescentes na Rede de Proteção do referido município.  

O artigo sobre as “Contribuições do(a) psicólogo(a) no CREAS na proteção a 

crianças e adolescentes” reflete a partir de um relato de experiência a respeito da atuação 

do(a) psicólogo(a) na proteção à infância e à adolescência no Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS), partindo da experiência do estágio curricular 

obrigatório. 

A discussão sobre “Exploração do trabalho infanto-juvenil: desafios postos aos 

direitos humanos” foi realizada em um artigo que compreende a exploração do trabalho 

infanto-juvenil enquanto uma grave violação de direitos de crianças e adolescentes 

vítimas diariamente por estar dentro da lógica do sistema capitalista. 

A parte IV desse livro, “Liberdade de Expressão e Cidadania na América Latina” são 

advindos do GT 14, do X SIDH, cujo tema foi Liberdade de expressão e cidadania na 

América Latina. O GT teve como objetivo analisar ataques à liberdade de expressão e a 

difusão de discursos de ódio ou de intolerância que ataquem os direitos fundamentais. Os 

trabalhos apresentados demonstraram grande preocupação com o problema atual das 

fake news, além das constantes violações aos direitos humanos que se fazem cada vez mais 

presentes nos grandes meios. 

No texto Violação de direitos humanos na mídia e resistência: o caso Diana no 

jornal Aqui-PE, as autoras Ana Maria Conceição Veloso e Patrícia Paixão de Oliveira Leite 

avaliam como o sensacionalismo e a espetacularização do jornal popular Aqui-PE – uma 
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publicação do grupo Diário de Pernambuco – por vezes ultrapassa os limites da ética 

jornalística e difunde preconceitos de gênero, raça e classe, reforçando estereótipos e 

violando a dignidade da pessoa humana. Em sua análise, as pesquisadoras acompanharam 

o processo de onze meses de luta, na busca por retratação e reparação, promovida por 

instituições e por amigos e familiares de Diana, vítima de feminicídio, na capital 

pernambucana, em 2017, e que foi exposta indevidamente pelo meio de comunicação. 

Também analisando o desserviço social e humano da imprensa apelativa, Mabel 

Dias Dos Santos traz, em seu texto “Reincidente”: TV Correio e as violações aos 

direitos humanos pelo programa policialesco Correio Verdade, um estudo sobre as 

constantes violações cometidas, pelo referido programa da televisão paraibana, tais como 

o desrespeito à presunção de inocência; incitação ao crime, à violência, desobediência às 

leis e as decisões judiciárias; exposição indevida de pessoas e famílias; discurso de ódio e 

preconceito; violação do direito ao silêncio; tortura psicológica e tratamento desumano 

ou degradante. 

Gustavo Barbosa de Mesquita Batista, Alice Almeida Nóbrega, Juliana Trindade 

Ribeiro Pessoa Pordeus e Nathálya Lins da Silva estudam o papel da mídia diante da 

violência de gênero, em especial da violência contra a mulher e a forma como tais fatos 

são noticiados e chegam à sociedade. Para tanto, recorrem a situações emblemáticas de 

feminicídio no texto A atuação paradigmática da mídia na veiculação de casos de 

violência contra mulher: estudo crítico dos casos Eloá Cristina (2008) e Tatiane 

Spitzner (2018). 

Em “Não reproduzimos imagens neste post”: estudo de caso sobre a 

cobertura de crime de tortura pelo Buzzfeed News BR, Ana Lívia Macêdo da Costa 

apresenta a perspectiva incomum do estilo adotado pelo portal de conteúdo em questão, 

na cobertura jornalística do caso de tortura de um adolescente de 17 anos, praticada por 

seguranças de um supermercado de São Paulo, em 2019. 

Retomando as análises a respeito dos programas sensacionalistas que se 

travestem de jornalismo, Juliana Paula Fernandes Alves observa As violações aos 

direitos humanos a partir dos comentários de Sikêra Júnior no “Cidade em Ação” , 

um estudo de caso do conteúdo e da linguagem, carregada de preconceitos, empregada 

pelo apresentador, assim como as consequentes transgressões aos limites da dignidade 

humana e dos princípios do jornalismo decorrente de tais práticas. 
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Por fim, dois textos se dedicam a entender o fenômeno das fake news e sua 

interferência na democracia e na vida pública brasileira. Um elemento bastante conhecido 

pela humanidade, em especial pela atividade jornalística, a difusão de notícias falsas 

ganha novos contornos, em tempos de redes sociais e chama a atenção para o fenômeno 

das verdades convenientes, além da negação da necessidade de investigação, verificação 

e interpretação dos fatos. 

Nesse cenário, a criação e difusão de informações inverídicas contribuem para a 

alienação e pode gerar medo e caos social, além de pôr em risco a democracia. Assim, até 

onde pode se dar o controle das informações veiculadas sem que se ponha em risco a 

liberdade de expressão e de imprensa? Tais questões são a espinha dorsal dos textos A 

política da pós-verdade e seus reflexos na democracia brasileira, de Eduardo de 

Medeiros Nóbrega e Gabriela Muniz Barbosa e Direitos humanos e cidadania: os 

desafios no controle das fake news nos processos democráticos, de Fernando Jorge 

Ebrahim Lima e Silva e Henrique Cavalcanti de Santana. 

Diante dos estudos desenvolvidos e das discussões apresentadas no grupo de 

trabalho, é possível um entendimento afirmativo da liberdade de expressão, bem como da 

sua vital importância para a manutenção da democracia e o acesso à cidadania. Tal 

liberdade não pode ser confundida com uma permissão para mentir, ofender ou 

perseguir. É, antes, a possibilidade do livre pensar, falar e escrever, mas de acordo com as 

regras civilizatórias da ética, do respeito, da honestidade, da responsabilidade, da empatia 

e da ideia de justiça igualitária. 

A parte V, “Diversidade religiosa, cuidado espiritual e Direitos Humanos” traz 

artigos referentes ao GT 18, com temas vinculados às práticas socioculturais e 

diversidades religiosas enquanto direitos fundamentais da vida humana. Os textos 

apresentados dizem respeito a um grande espectro dos assuntos ligados à temática. 

Em O corpo como templo: a reforma de saúde Adventista e a obra médico-

missionária no Brasil durante a primeira metade do século XX, Daniel da Silva Firino 

e Carlos André Macedo Cavalcanti analisam a relação entre práticas religiosas e a saúde. 

Janaína Gomes da Silva traz importante relato no papel da Igreja Católica na defesa dos 

DH, em A Igreja Católica e os Direitos Humanos na Paraíba. 

Isabelle Saraiva Tavares aborda questões atuais em O comércio de indulgências 

na contemporaneidade, através da doutrina da prosperidade, pela Igreja Universal 
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do Reino de Deus (1992 – 2015). O texto seguinte, de Lidyane Maria Ferreira de Souza 

propõe uma interessante análise em Cuidado espiritual e controle: estudos sobre 

religião em prisões europeias servem para compreender a religião em prisões 

brasileiras? 

Os últimos dois textos abordam aplicações práticas da religiosidade no campo da 

ação socioeducativa. Uipirangi Câmara, Rangel Ramos e Viviane Costa estudam A Casa de 

Ló e a casa do outro lado da rua: desafios hermenêuticos para acolhimento e 

proteção integral da pessoa humana, e Saulo Duarte Lima Ribeiro e Karla Muniz 

Barreto Oton abordam: As práticas religiosas e a influência da espiritualidade na 

reabilitação de drogaditos. 

Por fim, na Parte VI estão reunidas as contribuições de pesquisadores e 

pesquisadoras compartilhadas no Grupo de Trabalho 13 “Cidadania e proteção 

internacional dos direitos humanos”, que teve como foco trabalhos de natureza 

interdisciplinar com os seguintes temas: cidadania, democracia e direitos humanos; 

cidadania e direitos sociais; cidadania e justiça; e proteção internacional dos direitos 

humanos. 

Os artigos de Rayssa Bernardino de Lacerda e Maria de Lourdes Soares; de Flávio 

José Rocha da Silva; e de Mariane Izabel Silva dos Santos Lima e Jonathan Anderson de 

Lima trazem análises no campo da cidadania e dos direitos sociais. Há importantes 

reflexões sobre os serviços e equipamentos públicos do Programa Minha Casa Minha Vida 

em João Pessoa; os critérios para concessão do Benefício de Prestação Continuada no 

cenário político atual; e o acesso ao direito humano à água, com as novas configurações 

da administração da água no Brasil, de acordo com a resolução A/RES/64/292 da 

Organização das Nações Unidas. 

Ao lado destes, destaca-se o artigo de Segislane Moésia Pereira da Silva, Marlene 

Helena de Oliveira França e Valnise Verás Maciel, que aborda o conservadorismo como 

instrumento capitalista, apontando que o desenvolvimento do sistema capitalista possui 

em sua raiz a desigualdade como principal essência e em sua fase vigente observa-se um 

agudizamento desse problema. 

Na interface entre cidadania, democracia e direitos humanos, estão os artigos de 

Ana Flávia Campos Soares de Carvalho e Aline da Fonseca Cavalcanti; de Ericleuson Cruz 

de Araujo e Elisa Karoline Nobrega Avelino; de Valter Henrique Pereira Júnior; e de 
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Fernanda Catarina da Silva Ferreira e Amanda Ferreira da Silva. O primeiro trata da 

importância das Leis de Acesso à Informação para a qualidade democrática nos Estados 

do mundo. O segundo apresenta um estudo de caso com base na teoria social desenvolvida 

por Karl Marx no tocante ao distanciamento entre as garantias jurídicas anunciadas pelo 

Estado Democrático de Direitos e a desigual distribuição dos meios para a sua realização. 

O terceiro analisa a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal atuar como um agente 

transformador, contribuindo para emancipação dos sujeitos de direito pela via judicial. Já 

o quarto traz um estudo sobre a liberdade de expressão a partir da análise dos discursos 

de Jair Bolsonaro em entrevistas para a mídia e nas suas redes sociais. 

O artigo de Maria Eduarda Rocha Nascimento e Mariana Viana traz um debate 

muito caro no campo da cidadania e justiça: a violência doméstica e familiar contra as 

mulheres negras, ressaltando a sua invisibilidade diante do sistema de justiça. 

No que se refere à proteção internacional dos direitos humanos, destacam-se os 

artigos de Suyane Alves de Queiroga Vilar; de Iranice Gonçalves Muniz e Mariane Izabel 

Silva dos Santos Lima; e de Deisiane da Conceição Viana de Santana Valdevino, Thalita 

Franciely de Melo Silva e Thays Felipe David de Oliveira. O primeiro versa sobre o 

entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre os “crimes de lesa-

humanidade” em contraposição às decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente 

em relação às violências cometidas no período de ditadura militar no Brasil. O segundo 

analisa a influência de documentos internacionais de Direitos Humanos na Constituição 

Federal de 1988. Já o terceiro trata sobre o tema dos direitos humanos aplicado à migração, 

sob a perspectiva do conceito de segurança humana, expondo as medidas de assistência 

do ACNUR aos refugiados apátridas.  

Conjugando o plano internacional com o plano local no âmbito da educação em 

direitos humanos, tem-se o artigo de Isabela Victória Barbosa Nogueira e Silva e Raquel 

Bezerra Cavalcanti Leal de Melo, que discute a educação em direitos humanos no contexto 

do quadro normativo das Nações Unidas e como um eixo de política pública no Estado da 

Paraíba, a partir das ações do Comitê Paraibano de Educação em Direitos Humanos. 

Por fim, saliente-se que os artigos aqui apresentados se situam no duro cenário 

político atual, com evidentes retrocessos para a democracia e os direitos humanos no 

Brasil, o que requer ampla organização coletiva para continuar a luta em sua defesa, seja 

no plano nacional ou internacional. 
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Os trabalhos presentes nesse livro trazem diversos aspectos e possibilidades de 

compreensão acerca dos Direitos Humanos, suas aplicações na vida cotidiana, lutas e 

desafios. Tais estudos pretendem contribuir para um bom entendimento sobre o tema, 

bem como despertar novos olhares e pesquisas a partir do que aqui se aborda. A 

organização do X SIDH e o corpo editorial e de autores desse tomo desejam uma boa 

fruição dessa coletânea. 
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OS EX-TRABALHADORES DO AÇÚCAR NO BREJO PARAIBANO: 
RELATOS DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE ACERVO PÚBLICO 

 
Patrícia Alves Ramiro 

Caterine Sofiatti 
Ana Victória Santos Batista 

 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Em abril de 2019, o arquivo central da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 
recebeu a doação de material referente à documentação da usina falida no início da 
década de 1990, Usina Santa Maria, localizada no município de Areia, região do brejo 
paraibano. Tal acervo (em construção) foi resultado de atividades realizadas pelo projeto 
de pesquisa “Reconfigurações sociais do espaço social do brejo paraibano no século XXI” 
1, quando, em dezembro de 2018, através de parceria com pessoas da região, nos 
deparamos com uma grande quantidade de documentos abandonados pela usina em área 
leiloada pelo Ministério do Trabalho em julho de 2004. Dentre os documentos, temos 
contratos de arrendamento e/ou arremate de outros engenhos pelos, então, proprietários 
da usina Santa Maria, fichas de registro de seus ex-trabalhadores e rescisão de contratos 
de trabalho.  

Material de vasta riqueza histórica que permitirá a reconstrução de parte do 
histórico da usina, principal responsável pelas transformações de grande porte na 
estrutura da sociedade, rural e urbana, da região do brejo no Estado da Paraíba. Os 
documentos doados narram memórias de um tempo em que o centro da vida econômica 
da região do brejo paraibano era regida pelos tempos de intenso trabalho de moagem da 
usina e os períodos de entressafra, ditando o ritmo do trabalho não apenas de seus 
trabalhadores assalariados, mas também de muitos outros proprietários de terra que 
passaram a depender do fornecimento de cana-de-açúcar para a mesma. Tais documentos 
darão oportunidade de compreendermos o processo produtivo dessa empresa açucareira, 
através da descrição das diferentes categorias de trabalhadores e trabalhadoras 
envolvidas no trabalho da agroindústria canavieira, responsável primordial para a 
formação sociodemográfica e cultural brasileira, especialmente, a da região nordeste do 
país (CASCUDO, 1971; MELO, 1975).  

Neste momento, interessa-nos, particularmente, registrar o percurso seguido até 
aqui e as maneiras e decisões tomadas para a organização, catalogação e divulgação futura 
deste material.  

 
2 A FALÊNCIA DA USINA SANTA MARIA 
 

Instalada no local em 1932, ocupando uma área total de 3.452 hectares, adquiridos 
através da compra de três engenhos: Poeirinha, Santa Helena e Nossa Senhora, a usina 
Santa Maria esteve em pleno funcionamento até meados da década de 1985. Naquele 
momento, chega a ocupar não apenas suas terras com o plantio da cana-de-açúcar, mas 
também arrenda de terceiros diversos engenhos da região para ampliação das áreas 

 
1 Coordenado pela professora Dra. Patrícia Alves Ramiro com parceria com a École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (EHESS) através da participação dos pesquisadores Afrânio Garcia Jr. e Marie-France 
Garcia Parpet.  
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cultivadas. Segundo relato do ex-síndico da usina (nome dado à pessoa responsável pelo 
gerenciamento da empresa) ao poder judiciário, a mudança de direção da usina em 1985 
e a tentativa de serem eles mesmos os responsáveis por todo o plantio nas terras 
arrendadas visando ampliar os lucros, teria sido um dos motivos do início do 
endividamento.  Doravante, noutra perspectiva sobre o “sucesso econômico” da empresa, 
o trabalho do antropólogo Afrânio Garcia Jr. (1989), realizado na região no final da década 
de 1970, mostra como o auge da produtividade da indústria açucareira esteve 
diretamente relacionado ao recebimento de subsídios do Governo oriundos do Programa 
Nacional de Melhoramento de Cana-de-Açúcar (Planalsúcar) e pelo Programa Nacional do 
Álcool (Proálcool) (SZMRECSÁNYI, 1979).  Auge que transforma a figura dos usineiros 
numa espécie de “senhores de engenho mais poderosos” (GARCIA JR., idem), tornando os 
outros senhores de engenhos em meros fornecedores da matéria-prima. O fato é que o 
auge do plantio de cana e de sua transformação em açúcar e/ou álcool estava presente no 
momento das pesquisas de campo de Afrânio Garcia Jr. e nada parecia apontar para 
indícios de que aquele mundo iria entrar em ruína.  

A usina entrou em processo de falência no início dos anos 1990, com sentença 
oficial pelo juiz de direito da comarca de Areia em 12 de agosto de 1992, em decorrência 
de inúmeras dívidas adquiridas com a IMATRA- Implementos Agrícolas e Tratores Ltda, 
localizada na cidade de Bayeux, a quem a usina havia entregue diversos cheques sem 
fundo, conforme documentação levantada durante execução da pesquisa.  Há relatos de 
tentativa de leilão de toda área da usina, porém tal tentativa foi barrada devido à 
mobilização de diferentes setores da sociedade que se uniram em defesa da 
desapropriação das terras da mesma para fins de reforma agrária, visando garantir a 
reprodução social de muitos ex-trabalhadores que dependiam da usina não apenas para 
trabalhar, mas para garantir um local de morada. Pessoas vinculadas à igreja, sindicatos 
rurais e universidade conseguem a desapropriação de terras, dando origem a nove 
assentamentos rurais distribuídos pelos municípios de Areia, Pilões e Serraria (MENEZES; 
MALAGODI; MOREIRA, 2013). O assentamento aparecia como a maneira menos drástica 
e mais duradoura para garantir ao menos os mínimos vitais e sociais (CÂNDIDO, 1987), 
visto que há relatos de que as condições eram de miséria e fome naquele período de 
indefinição, tendo muitos desistido de esperar a resolução do problema e migrado para 
outras regiões. 

 
2.1 Da pesquisa de campo aos documentos abandonados 

 
Foram necessários quase três anos de pesquisa na região do Brejo paraibano, para 

que pudéssemos construir relações de confiança com os informantes locais2, que 
acabaram por resultar na doação da documentação da usina Santa Maria sob a guarda de 
nosso projeto. Os documentos que eram de propriedade da usina falida Santa Maria foram 
abandonados pela empresa em antiga área de sua sede que foi a leilão em 20 de julho de 
2004, onde hoje é o assentamento Socorro. O arrematante do referido leilão é filho de um 
ex-operário da usina que exercia a função de eletricista na empresa. 

A partir da descoberta desta documentação, precisamos traçar os novos passos da 
pesquisa. Fomos, então, em busca de parceiros para nos auxiliar na construção de um 

 
2 Todo esse processo de pesquisa e de doação dos documentos não teria sido possível sem a colaboração 
ativa do morador do município de Areia, Edilson Guedes da Costa (Didiu), que não apenas nos apontou 
caminhos e pessoas para entrevistas, como é um ator social de grande relevância junto às transformações 
ocorridas na região desde a falêcia da usina. Para ele, nossos sinceros agradecimentos. 
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arquivo. Processo longo de busca por parceiros que pudessem nos apoiar não apenas do 
ponto vista estrutural, com espaço físico, mobiliário e equipamentos de digitalização de 
alta definição, mas também auxiliar no aprendizado dos cuidados e passos a serem 
seguidos para construção de acervos, trabalho raramente realizado por sociólogos e 
antropólogos. No final, a parceria foi estabelecida com o arquivo central da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB).  

Concretizada a possibilidade de recebimento oficial da doação, foi preciso 
viabilizar a transferência do material. A primeira busca dos documentos foi realizada em 
02 de abril de 2019, quando a coordenadora do projeto foi acompanhada de duas alunas 
de iniciação científica3 para o município de Areia em van da UFPB. Neste dia, foi assinado 
na UFPB Campus II um termo de doação dos documentos. Em seguida, foi realizada, com 
as devidas precauções, devido ao longo tempo de abandono dos papéis, como uso de luvas, 
aventais e máscaras, a retirada de, aproximadamente, metade da documentação, o 
equivalente a vinte sacos sanito com capacidade para 20 litros e cinco caixas polionda. Na 
semana seguinte, em 11 de abril de 2019, foi feita a busca do restante da documentação 
da mesma maneira com a colaboração de alunos vinculados ao projeto4. 

Dentre os documentos encontram-se: fichas de registros dos funcionários, rescisão 
de contrato de trabalho, notificação judicial, abandono de trabalho, jornais, cópia certidão 
de nascimento, atestado de óbito, certificado de vacina, recibo de férias, cartão PIS, 
conclusão de requerimento aposentadoria, procurações, cartão de ponto, solicitação de 
demissão, boletim de implantação e alteração cadastral, declaração (com posto de 
trabalho e salário), contestação (do motivo de notificação judicial), declaração de opção 
pelo regime da FGTS, declaração de aviso prévio, recibo de entrega de móveis e utensílios 
domésticos, carteiras de trabalho e outros.    

A parte do arquivo central da UFPB cedida para o acervo da usina é uma sala de 
aproximadamente 20 m², que está ocupada no centro com uma mesa grande de madeira, 
sete cadeiras de escritório com estofamento azul, sete estantes de ferro com seis 
prateleiras em cada uma delas, duas mesas de higienização com iluminação, dois 
computadores, um scanner mini planetário, um scanner de mesa e duas mesas pequenas. 
O espaço é devidamente climatizado e possibilita a realização em ótimas condições do 
trabalho necessário.  

 
2.2 A construção da memória dos registros funcionais dos ex-trabalhadores 

 
Visualmente, temos no arquivo uma divisão de três tipos de documentos, que são: 

fichas de registro de emprego menores (com 18 cm de altura e 23,4 cm de comprimento), 
fichas de registro de emprego com coloração rosa (tamanho maior com 36,2 comprimento 
e 26,6 de altura) e documentos avulsos5. Para conhecermos e mensurarmos melhor o 
acervo da usina, estimamos a quantidade de documentos de acordo com sua tipologia. 
Para tanto, procedemos da seguinte maneira: com a documentação distribuída nas 
estantes e empilhadas umas sobre as outras, utilizamos uma fita métrica para calcular a 
quantidade de centímetros que cada tipologia de documento tem em seu comprimento 
total. Em seguida, contamos a quantidade de documentos presentes em 10 cm e, a partir 

 
3 Caterine Soffiati (voluntária PIVIC/ CNPq) e Yasmin Rodrigues (bolsista PIBIC/CNPq). 
4 Caterine Soffiati (voluntária PIVIC/ CNPq), Ana Victória Santos Batista e Paulo Roberto dos Santos, estes 
dois últimos voluntários na época. 
5 Denominamos documentos avulsos os documentos que estavam em folhas soltas ou dentro de pastas, mas 
que devido à grande quantidade não foi possível categorizá-los.    
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disso, aplicamos a regra de três para obtermos, finalmente, uma estimativa acerca da 
quantidade de cada tipo de documento. Segundo nossa estimativa, temos 
aproximadamente 3.588 fichas de registro de emprego menores, 3.967 fichas de registro 
de emprego grandes e 30.000 documentos avulsos, totalizando 37.555 documentos no 
geral.  

Levando em consideração a quantidade de documentos, suas diversas tipologias e 
o trabalho minucioso que é necessário para arquivá-los, criamos um planejamento de 
ação. A primeira documentação em que decidimos trabalhar foram as fichas menores, 
decisão tomada levando em consideração o tamanho que implica em maior facilidade no 
processo de higienização e também a cronologia das mesmas, pois são as primeiras fichas 
de registro de empregados da usina Santa Maria, com início no ano de 1956. 

Para trabalhar com as fichas menores a primeira etapa foi higienizar esta 
documentação, higienização é definida como o processo de: 

 
Eliminação mecânica de todas as sujidades que se encontram nos 
documentos e dos agentes considerados agressores, tais como: os clipes 
oxidados ou não, os excrementos de insetos, os grampos metálicos, os 
itens generalizados utilizados como marcadores de páginas, as poeiras e, 
todos os elementos espúrios à estrutura física dos documentos 
(SPINELLI; BRANDÃO; FRANÇA, 2011, p.04). 
 

 Dividimos o processo de higienização em duas etapas: a preparação para a 
higienização e a higienização propriamente dita. A primeira etapa consiste em 
desmetalizar os documentos - no caso das fichas pequenas, a maioria das fotos dos 
funcionários estava grampeada na ficha, portanto era necessário desmetalizar e colar a 
foto com cola bastão - e desdobrar as folhas que estiverem dobradas, assim os 
documentos estão prontos para a próxima etapa, a higienização. Na mesa de higienização 
inicia-se o processo que consiste em passar apenas o pincel na frente e no verso da ficha, 
não é necessária a utilização de nenhum produto químico, afinal, como explica Cassares 
(2000, p. 27), “a técnica é aplicada com o objetivo de reduzir poeira, partículas sólidas, 
incrustações, resíduos de excrementos de insetos ou outros depósitos de superfície. Nesse 
processo, não se usam solventes”. 

Em um mês de trabalho finalizamos a higienização das 3.588 fichas menores, com 
uma equipe formada por três estudantes de Ciências Sociais6. Todas as fichas menores 
estão devidamente arquivadas em nove caixas poliondas, distribuídas nas estantes do 
arquivo da usina.  

Finalizada a higienização das fichas menores, iniciamos a organização das fichas 
em sequência lógica. Tínhamos duas opções para organizar as fichas, por ordem alfabética 
ou por ordem numérica seguindo o número de ordem que há em cada ficha. A ordem 
alfabética aparentemente era a utilizada pela administração da usina, mas optamos em 
organizar as fichas em ordem numérica levando em consideração que a numeração das 
fichas seguem uma sequência cronológica de admissão dos funcionários. Para organizar 
as fichas em ordem numérica, levamos aproximadamente três dias de trabalho.  

Com as fichas organizadas, iniciamos o processo de digitalização.  A digitalização é 
a conversão de documentos físicos em formato digital, esta operação é importante pois 
visa: 

 

 
6 Yasmin Rodrigues (PIBIC), Caterine Soffiati (PIVIC) e Paulo Roberto dos Santos (Voluntário). 



30 

 

Contribuir para o amplo acesso e disseminação dos documentos 
arquivísticos por meio da Tecnologia da Informação e Comunicação; 
permitir o intercâmbio de acervos documentais e de seus instrumentos 
de pesquisa por meio de redes informatizadas; promover a difusão e 
reprodução dos acervos arquivísticos não digitais, em formatos e 
apresentações diferenciados do formato original; incrementar a 
preservação e segurança dos documentos arquivísticos originais que 
estão em outros suportes não digitais, por restringir seu manuseio 
(CONARQ, 2010, p.9). 

 

As primeiras fichas menores possuem uma coloração distinta do restante das 
fichas, devido a isto elas apresentaram uma resolução com maior definição no scanner de 
mesa, aproximadamente duzentas fichas apresentam essa coloração. O restante das fichas 
que são brancas ou um tom esverdeado são escaneadas no scanner mini planetário.  A 
viabilidade de um ou de outro equipamento implica em alterações no tempo demandado 
para cada documento, pois no scanner de mesa, uma ficha é escaneada em 
aproximadamente 2 minutos, enquanto, no scanner mini planetário, o processo ocorre em 
2 segundos. A digitalização das fichas menores está em andamento.  

Simultaneamente ao processo de digitalização, as fichas menores também são 
tabuladas para possibilitar uma análise estatística das mesmas para fins da pesquisa em 
andamento.  Para facilitar o processo de tabulação testamos o programa OCR (Optical 
Character Recognition), no intuito do programa identificar o preenchimento das fichas, 
mas em todas as tentativas realizadas7, o programa não demonstrou a leitura esperada, 
devido ao estado de conservação das fichas. Como alternativa, utilizamos o programa 
EXCEL para realizar a tabulação manual dos seguintes dados: número de ordem, nome do 
funcionário, sexo, se consta registro de pai, se consta registro de mãe, estado civil, grau de 
instrução, idade, data de nascimento, nacionalidade, naturalidade, local de residência, 
ocupação, forma de pagamento, se consta emprego anterior, horas semanais, 
beneficiários, data de admissão, data de dispensa, registro de acidentes de trabalho, 
registro de férias, registro sindical, alteração salarial, valor do salário e moeda vigente.  
Até o momento foram tabuladas  trezentas e sessenta fichas.  

No mês de agosto, a coordenadora teve outro projeto de Iniciação Científica 
aprovado pelo CNPq, intitulado “Acervo Documental da Agroindústria Açucareira na 
Paraíba”, momento que permitiu a ampliação da equipe, novos alunos de Ciências Sociais 
se voluntariaram para trabalhar no arquivo e, além disso, o trabalho no arquivo da usina 
foi reconhecido como uma possibilidade de estágio para o curso de Ciências Sociais, de 
modo que as disciplinas obrigatórias de Estágio Supervisionado I, II e IV podem agora ser 
cumpridas com o estágio mediante a realização de atividades no arquivo. Atualmente, a 
equipe de trabalho no arquivo da usina conta com a participação de 10 estudantes, sendo 
quatro da iniciação científica8, duas estagiárias9 e quatro voluntários.10 Em relação a 
divisão de trabalho da equipe, os voluntários são responsáveis pelo processo de 
higienização dos documentos, trabalhando duas horas semanais. Já as estagiárias são 
responsáveis pela higienização e digitalização, trabalhando dez horas semanais. Por fim, 

 
7 Agradecimentos para assessoria prestada pela estagiária de informática do arquivo central da UFPB 
Karollyna Batista. 
8 Mariana Pereira de Melo Novais (PIVIC/ CNPq), Paulo Roberto dos Santos (PIVIC/CNPq), Ana Victoria 
Santos Batista (PIVIC) e Caterine Soffiati (PIBIC/CNPq).  
9 Lívia Vasconcelos Guedes Rodrigues e Vilma Pires Bernardo.  
10 Laís Alves Luna, Thayani Macegossa Rodrigues, Matheus Balbino Gomes e Maria da Guia. 
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os alunos da iniciação científica são responsáveis pela digitalização e tabulação de dados, 
trabalhando dez horas semanais em atividades do arquivo. Com uma equipe maior, em 
três meses, terminamos a higienização de 30.000 documentos avulsos, que estão 
arquivados em doze caixas poliondas, que futuramente serão digitalizados. Desde 
setembro, está em andamento a higienização das fichas rosas.    

 
2.3 Reflexões gerais sobre usos (sociológicos) do arquivo 

 
Cabe destacar que este acervo possui um diferencial importante em relação aos 

acervos considerados como arquivo privado, no qual caberia “[...] a uma pessoa física, o 
titular do arquivo, escolher os documentos que, no fluxo dos papéis manuseados 
cotidianamente, merecem ser retidos e acumulados. É a pessoa, a partir de seus critérios 
e interesses, que funciona como eixo de sentido no processo de constituição do arquivo” 
(HEYMANN, 1997, p. 42), pois, nestes quinze anos, seu atual proprietário não se desfez 
dos documentos por ter consciência de que muitos ex-trabalhadores ainda procuravam 
provas documentais de seu passado para fins de benefícios previdenciários. De todo 
modo, não dedicou atenção especial aos cuidados com limpeza e armazenamento dos 
documentos, tendo-os armazenado num dos cômodos da área arrematada, dentro de 
estantes de alvenaria com portas de madeira.  

Quando pensamos na tentativa de salvaguardarmos a unidade e organização 
conferida pela empresa que o constituiu, tivemos dificuldade, pois, nesse período entre o 
leilão e a doação do material para arquivo central da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), diversas pessoas puderam acessar a documentação em busca de comprovações 
trabalhistas e acabaram, desta maneira, desconfigurando a ordem pré-estabelecida pela 
usina. Nesse caso, ao abandonar tal documentação na área leiloada a usina manifesta seu 
desinteresse pela preservação de seu conteúdo e dificulta em parte o que o trabalho 
arquivístico denomina de "princípio da proveniência sob o ponto de vista interno" 
(DURANTI, l994), segundo o qual, deve-se zelar pela manutenção dos critérios de 
acumulação utilizados pelo produtor responsável da documentação (VIANNA, USSOVSKI, 
SÁ, 1986).  

A documentação não será capaz de nos dizer apenas algo sobre a lógica de 
contratação e cargos existentes na usina em diferentes momentos históricos e produtivos, 
mas aponta para material de imensa riqueza histórica para reconstrução de perfil dos ex-
trabalhadores à partir de informações presentes nos registros de empregados da usina, 
nos quais constam períodos trabalhados, cargos, escolaridades, naturalidade, local de 
moradia, data de nascimento, gênero, estado civil, tipo de contrato, data de admissão e de 
rescisão com a usina, entre outras informações capazes de, após processo de higienização, 
digitalização e catalogação, servirem para reconstrução histórica e sociológica de parte da 
existência da agroindústria.  

Todo processo de higienização, digitalização e catalogação é realizado em parceria 
com os funcionários do arquivo central da UFPB, sob coordenação da diretora do mesmo, 
a professora e arquivista Julianne Teixeira e Silva, importante colaboradora para 
construção deste acervo.  

Doravante, cientes também de que seria um equívoco imaginar, como nos alerta 
Heymann (1986, p. 44), “[...] o arquivo como "a memória", em estado bruto, de seu titular, 
como resultado de uma seleção estabelecida definitivamente por ele quanto ao que 
preservar e de que maneira”, afinal, “[...] estes conjuntos documentais estão sujeitos a 
múltiplos processos de seleção e reordenamento interno, decorrentes do caráter mutável 
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e polissêmico da memória, (re)atualizável a cada momento”. Para se ter uma ideia, no caso 
da usina, o próprio formato dos registros dos trabalhadores aparece em três formatos de 
fichas diferenciados não apenas em sua forma, mas em seu conteúdo. Desta maneira, as 
decisões sobre como proceder esse processo de arquivamento terá influências sobre o 
resultado no formato da construção de tal documental em arquivo histórico resguardado 
pela UFPB. Por este motivo, há uma preocupação constante em dedicar atenção aos 
critérios definidos pela equipe nas diferentes etapas do processo de construção deste 
acervo. E, além disso, todas as decisões são registradas visando garantir o uso adequado 
da documentação por outros pesquisadores no futuro. 

Nalguns casos, será necessário revisar literatura existente sobre agroindústria 
açucareira e/ou realizar pesquisa de campo junto à usina em funcionamento para 
compreender o papel desempenhado por algumas funções, esclarecendo o significado das 
palavras como aparecem nos registros (BACELLAR, 2015). As funções/ocupações 
encontradas nos registros de emprego são bastante amplas e representam trabalhadores 
de diferentes hierarquias. Para dar alguns exemplos, entre os cargos já visualizados, 
encontram-se as profissões de: estivador, foguista, fundidor, brequista, turbineiro, 
tratorista, dosador, chefe de armazém, passador d' água, fermentador, administrador de 
campo, cabo de caldeira, caldeireiro, serralheiro turbinas, destilador, balanceiro, cabo de 
esteira, vaqueiro, chefe de fabricação CBO, apontador, administrador de campo, 
numerador e chefe de tráfego. 

Por fim, realizado o trabalho de higienização, organização e catalogação, 
passaremos para o trabalho de análise dos dados obtidos através da documentação. Neste 
momento, será possível atingir os objetivos de pesquisa propostos gerando resultados 
sobre as diferentes categorias de trabalhadores assalariados da usina e o perfil 
socioeconômico de cada uma delas, além de viabilizar análises comparativas da situação 
empregatícia e dados socioeconômicos de homens, mulheres e crianças. Esta pesquisa de 
nível descritivo deverá ser complementada por outra pesquisa em andamento que, 
através do método etnográfico, vêm coletando depoimentos de alguns destes ex-
trabalhadores da usina falida viabilizando a compreensão de suas representações 
atualizadas sobre seu passado e presente vivido na qualidade de assentados de reforma 
agrária.  

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A grande quantidade de documentos doadas (37.555 documentos no geral) abre 

portas para um leque diversificado de pesquisas em diferentes áreas de interesse e 
mostra a importância do resguardo histórico deste material. A possibilidade desta 
continuidade do trabalho só foi possível através da parceria estabelecida com o arquivo 
central da UFPB, o qual, além de garantir todo apoio de infraestrutura necessário, viabiliza 
e estimula um trabalho interdisciplinar que respeita os conhecimentos de cada área e 
colabora com a formação de discentes de diferentes cursos da instituição. Trabalho de 
longo prazo, mas que, sem dúvida, gerará pesquisas de grande relevância para acúmulo 
do conhecimento sobre o capitalismo agrária na região nordeste e que, após conclusão 
das etapas de organização, higienização, catalogação e digitalização, deverá se tornar 
público e, desta maneira, atender a diferentes anseios de outras pesquisas e de pessoas 
da sociedade civil. Espera-se que, depois de finalizadas todas as etapas, o acervo físico seja 
remanejado para o Campus de Areia da UFPB, local onde ainda residem muitas famílias 
que trabalharam na referida usina.  
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DE JAVÉ A BACURAU: A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA NORDESTINA NO CINEMA 
 

Hélder Paulo Cordeiro da Nóbrega 
 

 

1 INTRODUÇÃO  
 

Vivemos em um tempo no qual o corpo é alvo de constante ataque. O fato se dá pela 
pluralidade e diversidade com qual o humano compreende sua presença no mundo. O 
corpo passa a ser um instrumento libertador e libertado em um sentido mais abrangente, 
sendo possível haver as mudanças necessárias em acordo com o que o indivíduo identifica 
em sua mais ampla consciência de si. Tais corpos libertos são apresentados na diegese de 
um dos filmes deste recorte.  

Entendemos os corpos como armas políticas identitária, e que o estado perdeu o 
controle exercente sobre eles. Dessa forma, interpretamos a onda do conservadorismo do 
tempo contemporâneo, originada da aversão à liberdade do corpo. 

Acreditamos que as questões de gênero; a liberdade intinerante do corpo, o ir e vir 
por entre as fronteiras; as imigrações; e até mesmo as diásporas; vem incomodando as 
instâncias do poder, no tempo atual, ao ponto de criar-se mecanismos de vigilância e 
punição para coibir de forma desumana (FOUCAULT, 1983) a história do devir natural do 
humano (DELEUZE; GUATTARI, 2013, p.36).  

Dessa forma, erguem-se muros, desfazem tratados internacionais, falam em nome 
de uma entidade divina única, onisciente e onipotente, tendo em vista reordenar algo o 
qual para o poder, saiu do seu controle.     

No Brasil, a região Nordeste surge como grande opositor em meio a esse cenário 
conservador. Nos dias atuais, além do descaso com meio o meio ambiente11, o povo 
nordestino sofre ataques morais de cunho político. A vista disso, basta considerar como 
um político eleito por uma maioria, externa ao Nordeste, se referiu a um governador de 
um estado da região aludida, chamando-o de Paraíba, num tom pejorativo, ligado a uma 
ideia errônea e ultrapassada de subdesenvolvimento. “O Nordeste é frequentemente 
associado no imaginário popular a um espaço arcaico e subdesenvolvido, distante de toda 
e qualquer civilização” (ANDRADE, 2008, p.25). Atacar a educação, a arte e a ciência, 
tentar puni-las é uma das formas de investir no nivelamento das opiniões, em acordo com 
ideologias arcaicas, embrutecedoras do pensamento. 

O cinema, a nosso ver, é um produto cultural de grande valia para a compreensão 
de um mundo cada vez mais embrutecido. Por meio das noções de identidade, 
represemtadas na arte da imagem em movimento e do som, encontramos subterfúgios 
para o entendimento dos papéis humanos. Corrobora com nosso penasamento Ciampa 
(1989) ao dizer “a literatura, o cinema, a TV, as histórias em quadrinhos, as artes num 
sentido bem amplo também lidam com o problema da identidade e podem nos ensinar 
muito a respeito” (CIAMPA, 1989, p. 60). 

Desse modo, elencando duas obras fílmicas, realizadas no nordeste brasileiro, com 
o interesse de comprendermos a construção identitária do povo nordestino, 

 
11 Manchas de óleo, de origem misteriosa, surgem no litoral do nordeste brasileiro, prejudicando as praias 
nordestinas, conhecidas como o maior cartão postal brasileiro, fonte de renda por meio do turismo, são 
cenários os quais evidenciam a identidade sócio cultural de seu povo.  
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alegoricamente representada pelo cinema, em um recorte temporal delineado nos anos 
de 2004 e 2019, devido a data da feitura dos filmes escolhidos.  

Narradores de Javé foi lançado no Brasil em 200412 enquanto Bacurau teve sua 
efetuação datada em 2019. Entre a feitura de uma obra e outra, há um intervalo temporal 
de quinze anos. 

Desse modo, poderímos averiguar, por meio desses filmes, a representação da 
identidade do povo nordestino, correlatas aos contextos sociais e culturais nos quais as 
obras foram feitas, traçando um panorama acerca da construção identitária nordestina? 

Acreditamos que sim, e por meio desse estudo objetivamos encontrar subsídios 
teóricos para elucidar nosso questionamento. Em sua obra A invenção do Nordeste e outras 
artes, Albuquerque Júnior (2011) nos revela que o cinema, assim como as demais artes, 
vão em busca de representar uma autêntica identidade nacional.  

 
[...] as obras de arte têm ressonância em todo o social. Elas são máquinas 
de produção de sentido e significados. Elas funcionam proliferando o real, 
ultrapassando sua naturalização. São produtoras de uma dada 
sensibilidade e instauradoras de uma dada forma de ver e dizer a 
realidade. São máquinas históricas do saber (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 
1999, p.30).  
 

Assimilamos a identidade como contrução social (SILVA, 2000, p.76), por envolver 
o liame do corpo e suas representações visuais, levando em considerção o espaço os quais 
ocupam. A vista disso temos as máscaras corporais, entendidas enquanto vestimentas, 
adereços e maquiagem que evidenciam visualmente a identidade social dos corpos 
(MAUSS, 2003, p.381). Tais contrutos identitários são melhor definidos, em aspectos 
visuais, com cenários e objetos, utilizados pelos indivíduos em suas ações rotineiras, 
assim como os locais nos quais os corpos performamam cotidianamente (GOFFMAN, 
1995, p. 29).  

Nas duas obras fílmicas brasileiras podemos verificar a representação da 
identidade do povo nordestino por meio de todos os elementos citados, se configuram em 
aspectos envolvendo locações, cenários, objetos de cena, figurinos e maquiagem. 

Percebemos, em ambos os casos, a utilização metáforas visuais, porém a interface 
entre as obras não está apenas em suas apresentações visórias, há um contexto de 
encarceramento humano nos quais, forças externas de maior represetatividade, no poder, 
são investidas contra os corpos postos nas cenas. 

Dessa forma, a identidade nordestina é representada permeada pela violência co 
as quais as vidas são exibidas nas cenas. Acreditamos que a falta de políticas públicas, 
voltadas para áreas básicas como educação, saúde, emrprego e renda, reverbaram na 
segurança pública, coinfigurando-se como ataques recorrentes aos direitos humanos, 
justamente por desabilitar todas as possibilidades de viver com dignidade.  

Segundo Aumont e Marie (2004, p.39) “não exite um método universal para 
analisar filmes”. Sendo assim, tendo em vista as necessidade desta pesquisa, utilizamos 
como metodologia um estudo de caso, justamente por propiciar contextos mais 
abrangentes, no que se refere aos contextos socioculturais nos quais aao obras emergem, 
e não uma análise dos filmes, propriamente dita, o qual se limitaria aos enquadrmanros 
das diegeses fílmicas. “Propomos então distinguir as análises de filmes intrínsecos 

 
12 Há em algumas publicações uma diferença entre 2003, ano no qual o filme foi mostrado no festival de 
Cannes, e 2004 data de lançamento da obra no Brasil, adotamos esta última para nosso estudo.  
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daquelas quem necessitam um confronto da obra estudada com outras manifestaçoes 
sociais” (AUMONT; MARIE, 2004, p.10).  

 
2 REPRESENTAÇÃO DOS PAPÉIS  
 

Compreendemos identidade e diferença como um construto social e cultural, tal 
qual Silva (2000) “a identidade e a diferença tem que ser ativamente produzidas. Elas não 
são criaturas do mundo natural ou de um mundo transcendental, mas do mundo cultural 
e social. Somos nós que as fabricamos, no contexto de relações sociais e culturais” (SILVA, 
2000, p.76).  

Em acordo com esse autor, ter uma identidade não é apenas uma afirmativa 
positiva, por exemplo, ao nos afirmar como brasileiros, essa identidade é completada pelo 
quesito da diferença, em outras palavras, quando dizemos que somos do Brasil, partimos 
de um referencial com outras etnias, definimos aquele ou aquela como italiano ou francês, 
ou seja, outro referencial de nacionalidade. Quando nos posicionamos como nordestinos, 
estabelecemos um critério opositivo acerca das demais identidades regionais do nosso 
país, não somos nortenhos, centro-oestinos nem sulistas. “Constrói-se a identidade de 
uma região em oposição a outra” (ANDRADE, 2008, p.25).  

Desse modo, toda afirmação sobre diferença, traz em si uma série de negações 
ocultas de outras identidades. “Assim como a identidade depende da diferença, a 
diferença depende da identidade. Identidade e diferença são, pois, inseparáveis” (SILVA, 
2000, p.75).   

O cinema é marcado pela imagem em movimento a qual lhe dá possibilidades de 
transmitir uma impressão de realidade. Em acordo com Goffman (1985) os indivíduos 
acreditam na “impressão de realidade que tenta dar àqueles entre os quais se encontra” 
(GOFFMAN, 1985, p.25).  

Segundo esse autor, os seres humanos, representam papéis sociais para os outros 
com os quais se relaciona, acreditando ser de fato aquilo que encena, quase da mesma 
maneira do ator faz, ao exercer sua função em um espetáculo cênico, todavia esse último 
utiliza uma diferenciação entre o que é de fato, e o personagem intrerpretado no palco. 
Enquanto o indivíduo comum, ao representar algo, precisa acreditar fielmente naquilo 
que intrepreta ser.  

A vista disso o autor diz preferir usar o termo representação, quando uma pessoa 
desenvolve um determinado papel, por um período contínuo em frente a um grupo no 
qual ela exerça alguma influência. E classifica como fachada, quando o indivíduo precisa 
exercer essa representação por um tempo fixo (GOFFMAN, 1985, p.29).   

O estudioso, com intuito de definir melhor a sua argumentação, estabelece uma 
analogia a linguagem cênica utilizada pelo cinema. Afirma que os cenários; 
compreendidos como as mobílias, a decoração do ambiente, e disposição de objetos; são 
composições visuais coma finalidade de propiciar a ação humana. Desse modo nenhuma 
pessoa, pode iniciar a representação de seus papéis sociais, de forma convincente, sem 
esses elementos físicos estarem colocados em lugares predeterminados.   

Sendo assim, complementam a idetidade dos indivíduos, tanto suas vestes quanto 
os cenários e objetos, assim como os locais nos quais eles performam cotidianamente. 
Esses cenários podem ser movediços, acompanhando um determinado trajeto realizado 
pelos atores sociais, o que na maioria dos casos lhes dão status de sacralidade, a exemplo 
de procissões e velórios quando a cenografia é utilizada de forma itinerante junto com os 
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seus performers. O filme Bacurau inicia-se com a morte de uma personagem feminina e 
seu velório é acompanhado pela maioria da povoado, tendo a frente, um carro de som.  

Com relação ao corpo dos indivíduos, Goffman (1985) estabelece o quesito da 
fachada pessoal, relacionada a aparência que as pessoas formulam, objetivando 
desempenhar seus papéis perante uma sociedade. Dessa forma, a aparência de uma 
determinada pessoa é construída para estabelecer estímulos visuais, com transmissões 
de sinais, com o intuto de identificar sua posição social e influência sobre os demais.   

“Entre as partes da fachada pessoal podemos incluir os distintivos da função ou da 
categoria, vestuários, sexo, idade e características raciais, altura e aparência, atitude, 
padrões de linguagem, expressões faciais, gestos corporais e coisas semelhantes” 
(GOFFMAN, 1985, p.31).   

Quando dos estímulos visuais, o autor destaca a maneira como atributo 
complementar da aparência, dando sentido a fachada pessoal. A aparência estaria 
relacionada as características mais fixas das pessoas, explicitando visualmente o status 
social, ritual, formal, informal e ainda fases de vida.  

Enquanto, a maneira é mais voltada ao comportamental, em detrimento da 
interação com os demais. Para o autor, aparência e maneira, se complementam e não 
podem ser dicotômicas. Essas duas caracterírticas da fachada pessoal, estando em 
concordância mútua, tornam quaisquer indivíduos, convincentes no desempenho de suas 
funções. 

Em cinema, a aparência estaria subsidiado pelo trabalho do figurinista e do 
maquiador enquanto a maneira certamente mais ligada ao universo da interpretação, 
responsabilidade do produtor e preparador de elenco, bem como da atuação de cada 
profissional escolhido para representar as personagens do roteiro.   

Sendo assim, a luz desse autor, deduzimos que a identidade de uma pessoa pode 
ser construída por meio de representações, em acordo com as necessidade de interação 
social, ocorrentes em um determinado grupo social, envolvendo suas relações com o 
corpo e o espaço.   

Desse modo, em ambos os filmes elencados para esse estudo, existe a 
representação do povo nordestino, em espaços de tempos históricamente distintos, 
porém, amalgamados em sua narrativas, devido aos contextos políticos nos quais esses 
corpos exposto na mise en scène performam, em enfrentamentos com o poder.  

Os dois filmes convencem o espectador acerca de uma identidade nordestina 
criada nas suas diegeses. Narradores de Javé trás uma narrativa no tempo passado 
rememorada por um grupo de pessoas situadas no presente, enquanto Bacurau esboça 
sua história em um tempo futuro próximo, permeado de características e influências do 
presente.   

Ambas as obras são elaboradas de forma verossímel, de modo que é possível 
acreditar nas relações estabelecidas entre corpo e o espaço, nos quais suas personagens 
performam, construindo uma identidade nordestina por meio de códigos e signos 
embasadas nos contextos sociais do tempo presente das suas realizações.  

Archer (2008) nos diz: “o significado de uma obra de arte não estava 
necessariamente contido nela” às vezes surgia do contexto no qual ela existia. “Tal 
contexto era tanto social e político quanto formal, e as questões sobre política e 
identidade, tanto culturais quanto pessoais” (ARCHER, 2008, p.10).  Brites e Tessler 
(2002) afirmam que “a peculiaridade da arte como poética não pode ser dissociada de sua 
compreensão mais ousada de cultura” (BRITES; TESSLER, 2002, p.80).  
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Para os autores citados, a realização de uma obra consiste em uma série de 
empenhos com o propósito de estabelecer conexões entre teorias e práticas de forma 
muito imbrincadas “abrindo margem considerável a cruzamentos e hibridismos tanto de 
conhecimentos quanto de procedimentos” (BRITES; TESSLER, 2002, p.125).  

Nesse sentido, interessados em revelar circunstâncias amplas nas quais essas 
obras surgem e ressoam na construção das identidades, trazemos no próximo ítem, um 
breve panorama cronológico, com o desejo de contextualizar a importância histórica da 
Paraíba para o cinema contemporâneo nordestino, brasileiro e latino americano.  

 
2.1 O ponto mais oriental das américas 
 

A importância dos dois filmes susoditos para a arte e cultura nordestina é 
marcante. Ambas as obras, apresentam em seus elencos, consagrados atores oriundos da 
Paraíba, mundialmente conhecida, na condição de ponto geográfico, mais oriental das 
américas. O estado renoma-se por ser um berço de grandes talentos. Em Narradores de 
Javé temos a comparência do ator José Dumont, natural da cidade de Bananeiras, e da atriz 
Luci Pereira, nascida em Campina Grande.  

O estado da Paraíba se destaca no cinema desde a realização do filme Aruanda 
(Brasil/Paraíba, 35mm, 21’35’’, 1960) de Linduarte Noronha. O filme completa, no 
próximo ano de 2020, o seu sexagésimo aniversário. Em acordo com Gomes (2014) a obra, 
considerada como um filme híbrido, é um expoente do Cinema Novo brasileiro, tornando-
se uma referência para a cultura paraibana, por projetar o cinema documentarista 
realizado na Paraíba para um cenário de maior destaque na cinematografia nacional. “O 
filme Aruanda, de Linduarte Noronha, inaugurou o moderno documentário brasileiro” 
(GOMES, 2014, p.21).  

Todavia, ressaltamos, que o Cinema Novo surgiu em três locais diferentes, 
concomitantemente “na Paraíba com Linduarte Noronha, na Bahia com o grupo que se 
reunia em torno do Clube de Cinema fundado por Walter Silveira; e no Rio de Janeiro com 
o grupo que passa a gravitar em torno de Nelson Pereira dos Santos” (ALBUQUERQUE 
JÚNIOR, 2011, p.304). 

O cineasta nordestino Glauber Rocha, natural do estado da Bahia, coloca o 
paraibano Aruanda em sua lista de filmes preferidos, indicadores de uma cinematografia 
concomitante com seu pensamento acerca do cinema latino americano (AVELLAR, 1995, 
p.53). Os filmes de Glauber Rocha por sua vez são apontados pelo realizador argentino, 
Pino Solanas “como fundamentais num pensamento cinematográfico latino americano” 
(GOMES, 2014, p.47).  

O cinemanovista paraibano Linduarte Noronha, foi o responsável pela inauguração 
da área dos estudos cinematográficos na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) em 
1962. Desde então, esta célebre instituição, vem se destacando no cenário nacional, 
compondo, nos dias atuais, o quinteto das melhores13 universidades do Nordeste 
brasileiro. 

Vários estudos científicos, surgiram em decorrência do afamado filme paraibano, 
propiciando aos moradores do Talhado uma maior compreensão identitária. Segundo 

 
13 UFPB se mantém no Top 5 das melhores universidades do Nordeste. Universidade Federal da Paraíba. 
João Pessoa, 2019. Disponível em: https://www.ufpb.br/ufpb/contents/destaques/ufpb-e-12deg-na-
america-do-sul-em-ciencias-naturais Acesso em: 10 out. 2019.  
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Flores (2015) “Aruanda contribuiu para a “história futura” da comunidade do Talhado, 
conforme atestam os trabalhos acadêmicos que se seguiram, nas décadas seguintes, sobre 
a organização social, política e identitária da comunidade negra do Talhado” (FLORES, 
2015, p.94). 

Voltando à nossa breve cronologia histórica, no ano de 1977, a UFPB funda o curso 
de Jornalismo que propiciou a formação de professores, doutores e cineastas e, mais tarde 
em 2012, viabilizou o surgimento do bacharelado em Cinema e Audiovisual. Ambos os 
cursos supracitados se situam no Centro de Comunicação Turismo e Artes (CCTA), 
responsável por outras formações de destaque à exemplo dos cursos de Artes Visuais, 
Dança, Hotelaria, Música, Música Popular, Radialismo, Regência de Banda e Fanfarras, 
Relações Públicas, Turismo e Teatro.  

O curso de Teatro, hoje é apontado como um dos melhores do país, junto ao curso 
de Dança, obtendo por meio da avaliação do MEC a nota máxima14, tanto no bacharelado 
quanto na licenciatura. Tal graduação, de elevado destaque para as artes cênicas, é 
responsável pela formação de boa parte do elenco paraibano no filme Bacurau à exemplo 
de Ingrid Trigueiro, Suzy Lopes, Jamila Facury e Thardely Lima. Fatos evidenciadores da 
qualidade no investimento em educações e pesquisa, realizados na UFPB.  

Lembramos que estamos citando apenas um dos centros acadêmicos, em acordo 
com o recorte desse nosso estudo. A Universidade Federal da Paraíba, grande geradora 
de emprego e renda, se ramifica em outros setores, de igual destaque e importância, para 
a contrução e permanência da identidade, cultura e formação do povo paraibano, 
nordestino, brasileiro, latino americano e, sobretudo, humano.  

 
3 NARRADORES DE MEMÓRIAS 
 

Um dos filmes estudados intitula-se Narradores de Javé. No ano de 1936, Walter 
Benjamin, escrevia o texto O Narrador. Naquele momento, o autor já apontava para o fato 
de que o narrador era um sujeito cada vez mais escasso. Com o advento da era moderna, 
levando em consideração sobretudo o pós-guerra, o autor classifica esse ínterim por um 
período de mudez, pois os horrores da guerra, calaram os soldados fazendo-os voltarem 
de suas batalhas emudecidos. Desde então, para esse estudioso, “a arte de narrar está em 
vias de extinção” (BENJAMIN, 1985, p. 197).  

Segundo o mesmo autor, a verdadeira natureza da narrativa consiste em dar 
conselhos. Nesse sentido “aconselhar é menos responder a uma pergunta que fazer uma 
sugestão sobre a continuação de uma história que está sendo narrada. Para obter essa 
sugestão, é necessário primeiro saber narrar a história” (BENJAMIN, 1985, p.200). 

Para Benjamin, o primeiro indício da morte da narrativa está amalgamado ao 
surgimento do romance, no início da modernidade, este, por ser escrito, descaracteriza a 
narrativa em sua tradição oral. A narração, por sua vez, enfatizava o lado pessoal do 
narrador, quando esse incluia ao fato narrado, experiências pessoais, permitindo assim, 
tornar o acontecimento declarado, concomitante à realidade do público ouvinte de suas 
histórias.  

 
14 Curso de Teatro recebe nota máxima do Mec. Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, 2019. 
Disponível em: http://www.ufpb.br/antigo/content/curso-de-teatro-recebe-nota-m%C3%A1xima-do-
mec Acesso em: 10 out. 2019. 
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Apesar de ser considerado um paradigma antigo, o romance estabeleceu, em seu 
formato, características adaptadas da burguesia para pode circular. Com o surgimento da 
imprensa, o romance começa a sofrer uma crise, devido a nova forma de comunicação 
privilegia a informação de forma mais direta, que o próprio romance.  

Aqui é preciso entender, que segundo Benjamin, a narrativa é a arte de não revelar 
tudo, deixando uma margem considerável para tanto o narrador quanto o ouvinte, 
estabelecerem relações de aprendizado mútuo (BENJAMIN, 1985, p.203).   

Com a chegada do romance, seus textos vinham de lugares longínquos, acarretando 
numa certa veracidade, apontado em seus escritos pelo caráter do desconhecido, revelado 
nas entrelinhas a depender da criatividade de seus autores. Com o advento da informação 
cotidiana, somos invadidos por assuntos já explicados, mediados pelas mídias difusoras 
da informação, difundidas como detentoras da única verdade absoluta.  

Segundo Benjamin (1985, p.214) “o grande narrador tem sempre suas raízes no 
povo principalmente nas camadas artesanais”. Para esse autor, a narrativa ocorria 
enquanto os artesões teciam suas redes ou máquinas de tear, desse modo a narração 
surge de forma artesanal junto com um grupo de camponeses, no campo, no mar ou na 
cidade, numa forma artesanal de comunicação. Para Albuquerque Júnior (2011, p.20) “o 
Nordeste o que tem feito até hoje é se coser com suas próprias linhas”. Ainda em cordo 
com o pensamento de Benjamin (1985) a narrativa não surge como um relatório ou algo 
forjado, mas sim, instríscica às vivências dos povos que dela utilizavam. 

Desse modo, a narrativa pulsa em acordo com o lugar e os sentimentos de quem a 
narra, assim como é influenciada pelo ritmo de quem ouve, dessa maneira seus ouvintes 
podem até mesmo esquecer de quem são e do que fazem, enquanto se apropriam na 
escuta atenta do fato narrado.  

Possibilitando a incorporação do fora dito, a narrativa, propicia ao ouvinte, passar 
de sujeito passivo, receptor de uma mensagem, a um indivíduo ativo ao dar continuidade 
a história pela tradição oral, forma na qual ela foi originalmente configurada, 
acrescentando a esta, um modo coletivo de ser e estar no mundo. Muito diferente de que 
ocorre no tempo atual.  

“O homem de hoje não cultiva o que não pode ser abreviado” (BENJAMIN, 1985, 
p.206). Nos dias de hoje, observamos que cada vez mais as narrativas são diminuídas, a 
exemplo do uso do Twitter onde tomadas de decisões, ressoantes na vida de milhões de 
pessoas são suprimidas dentro de 280 caracteres.   

 
Basta olharmos um jornal para percebermos que seu nível está mais 
baixo que nunca, e que da noite para o dia não somente a imagem do 
mundo exterior, mas também a do mundo ético sofreram transformações 
que antes não julgaríamos possíveis (BENJAMIN, 1985, p.198). 

 
O autor explica o cronista como alguém ligado à narrativa sagrada, enquanto o 

narrador é associado a história profana. Em ambos os casos é necessário a quem narra, 
ser intercalado pelo ouvinte, tornando a ação de narrar a história furtiva e apta à diversas 
interações.   

Nas cenas de Narradores de Javé, percebemos algumas dessas interações, quando 
personagens estão relatando as suas histórias, sobre ponto de vistas diferentes, havendo 
os períodos de escuta, como também os instantes de intervenção. Mesmo com a 
propriedade do cinema, em mostrar excertos dos relatos em sínteses imagéticos e 
sonantes, inferimos a riqueza que a oralidade dentro de uma cultura propicia aos seus 
partícipes.  
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Para Hall (2006, p.52) nas culturas nacionais modernas, há a narrativa da nação, 
passada por gerações nas contações de histórias; na literatura nacional; nas mídias e na 
cultura popular. Tais elementos possibilitam “uma série de estórias imagens, panoramas, 
cenários, eventos históricos, símbolos e rituais nacionais que simbolizam ou representam 
as experiências partilhadas, as perdas, os triunfos e os desastres que dão sentido à nação” 
(HALL, 2006, p.52). 

Ciampa (1989) parte do princípio no qual todos nós contruímos nossas 
identidades coletivamente. Segundo esse autor, somos todos personagens de enredos, 
elaborados por nós mesmos, na medida em que nos relacionamos uns com os outros. “Na 
verdade, assim, poderíamos afirmar que há uma autoria coletiva da história; aquele que 
costumamos designar como “autor” seria dessa forma um “narrador”, um “contador” de 
história”” (CIAMPA, 1989, p.60).  

Sendo assim, podemos compreender tanto em Narradores de Javé, quanto em 
Bacurau suas personagens estão construindo uma identidade comunitária, na medida em 
que relacionam-se entre si e juntos buscam uma maneira coletiva para lidar com os fatos 
acorridos os quais reverberam na história de toda a comunidade. Nas pequenas cidades 
do interior nordestino é possivel verificar esse senso gregário de conhecimento, quando 
pergunta-se por uma determinada pessoa, todos citam um local e um parentesco a fim de 
identificar melhor a informação.  

Dessa forma, por meio da memória, a oralidade se manifesta, tendo como aporte 
os signos referentes aos lugares e histórias dos indivíduos. Benjamin (1985, p.212) trata 
a rememoração enquanto musa do romance, e a memória em si, como musa da narrativa. 
Nesse sentido em Narradores de Javé a tradição oral é mantida pela comunidade, esta por 
sua vez ao sentir-se ameaçada, decide transformar suas memórias, anteriormente 
compartilhadas pela oralidade, em escritos.  

Desse modo, enquanto na história de Narradores de Javé suas personagens 
concentram-se na questões da memória em busca não perder sua identidade coletiva, 
Bacurau trabalha com o tema da rememoração. No filme pernambucano há um museu 
situado no centro da cidade, e sugerido para visitação aos turistas em passagem pelo 
lugarejo. A arrogância dos antagonistas os faz imaginar que naquele pequeno lugar, não 
haveria necessidade de um museu, dado vista a simplicidade de seus habitantes.  

O espectador chega a pensar com os olhos colonizados, como se um lugar 
endereçado à preservação da memória de um povo, não pudesse existir numa localidade 
afastada e isolada, é justamente devido a este pré-julgamento que a história de Bacurau 
avança em sua narrativa, surpreendendo o público com o desfecho apresentado.  

Barbosa (2011, p.218) afirma ser necessário compreender o sujeito histórico 
minoritário no aspecto coletivo, levando em consideração o “contexto do mundo em que 
vivemos, caracterizadio por intensas transformações científicas, tecnológicas, políticas 
artísticas e culturais”. Para essa estudiosa é preciso “compreeder que o olhar histórico 
centra-se no hoje e revisita o passado pela via dos fragmentos da memória dos 
personagens escolhidos” (BARBOSA, 2011, p.218).  

Ainda em acordo com Barsosa (2011), ao citar o texto O Narrador de Walter 
Benjamin a pesquisadora diz ter encontrado subterfúgios a fim de justificar sua descrença 
em “neutralidade na pesquisa e sim no desejo de conhecer melhor determinado 
acontecimento, ou seja, contextos de sua complexidade” (BARBOSA, 2011, p.218).  

Ambas as obras fílmicas trabalham com as questões da memória, da identidade e 
da afetividade coletiva, sobretudo, em termos de resistência. Parafraseando novamente 
Benjamim (1985), tanto em Narradores de Javé quanto em Bacurau os personagens 
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nordestinos têm aspectos de um verdadeiro narrador de modo que “seu dom é poder 
contar sua vida; sua dignidade é conta-la inteira” (BENJAMIN,1985, p.219).  
 
3.1 NARRADORES DE JAVÉ 
 

Narradores de Javé é um filme brasileiro com coprodução francesa, realizado no 
ano de 2003, a diretora é a cineasta brasileira Eliane Caffé. O filme mostra a história de 
uma pequena comunidade isolada às margens de uma grande área fluvial. Verificamos, 
por meio de sua estética, que se trata de uma cidade no interior do nordeste brasileiro. Há 
a presença de animais como cabras, o terreno é arenoso com forte presença do sol, 
evidenciada pelas vestimentas da população e estilo da arquitetura. “Nordeste onde 
qualquer quadro é marcado pela presença do sol” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p.139).  

O incidente incitante da história, se dá com uma ameaça imposta ao lugarejo em 
decorrência da construção de uma represa, cuja açao ocasionaria a inundação do lugar.  O 
sertão vai virar mar, e vice versa faz parte de um dos mitos mais conhecidos do povo 
nordestino. O filme nos brinda do início ao fim com vários códigos do povo nordestino e 
sua formação cultural.  

Os moradores do Vale de Javé, com o desejo de evitar desaparecer do mapa, com a 
invasão da água represada, vislumbram uma possibilidade de reverter o veredito 
anunciado pelo grupo de engenheiros, voindos ao lucal para construir a represa. A 
sentença ameaçadora é reproduzida por um dos personagens principais, dessa forma, o 
intérprete esclarece à população da cidade, caso ela se torne um patrimônio tombado, a 
represa não poderia ser construída na localidade.  Com isso, os moradores compreendem 
suas história repassadas pela tradição oral, como uma potente possibilidade de salvá-los 
da invasão fluvial. Porém, há um grande problema, apenas um entre eles, em idade adulta, 
sabe escrever e desse modo colocar em um livro as tais memórias.  

Sendo assim, surge a maior temática do filme ao tratar o analfabetismo no Brasil, 
que antes do ano 2004, tinha uma imensa quantidade de analfabetos, realidade felizmente 
mudada nos últimos 15 anos, devido a investimentos sérios na área da educação, assunto 
amplamente conhecido, que não nos aprofundaremos devido ao recorte deste estudo.   

Os moradores de Javé se veem numa situação delicada, e vão ao encontro de uma 
pessoa anteriormente expulsa da cidade, um ex-carteiro que sabe ler e escrever. O antigo 
funcionário de uma agência dos correios da cidade, fechada pela falta da oferta e demanda 
por correspondências escritas.  

Entre as várias aventuras, trágicas e cômicas, contadas por seus moradores, o filme 
propicia em sua narrativa, a exposição de acontecimentos nos quais notamos a 
importância  da memória, para a construção cultural e identitária de um povo, assim como 
sua educação. Sobretudo, quando por meio da ficção percebemos uma realidade que trata 
da ausência de ações afirmativas em políticas públicas, com alcance para as comunidades 
mais isoladas geograficamente, ainda reflexo da realidade brasileira no final dos anos 90 
e início dos anos 2000.   

Outrossim, está na forma como a realizadora coloca-se politicamente em seu 
próprio filme, acerca do posicionamento da mulher em uma sociedade machista e 
conservadora. Quando, por meio do questionamento de uma de suas personagens 
femininas, em ocasião desta estar narrando uma das histórias do Vale do Javé,  quando a 
mesma diz correr o risco de sua fala não ser legitimada, pelo fato de estar sendo narrada 
por uma mulher.   
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Narradores de Javé evidencia à imporatância como se deu a formação do liame 
entre as diversas culturas para a formação de uma identidade cultural do povo brasileiro. 
Mostrando a existência de comunidade qulimbola isoladas nas proximidades do lugarejo. 
Muito semelhante ao que ocorria em outras pequenas cidades do interior do Nordete 
como exemplo trazemos a cidade de Santa Luzia no interior da Paraíba, que convive com 
a comunidade quilombola da Serra do Talhado, apresentada ao povo brasileiro pela 
primeira vez, em ocorrência da feitura do filme Aruanda, de Linduarte Noronha, 
mencionado anteriormente por acreditarmos em sua relevância para esse estudo tendo 
em vista o contexto político, social e educacional no qual ele surge.  

Desse modo, o filme propicia, por meio da sua narrativa contruída em aberto, algo 
que Benjamin aponta como ideal para um narrador, quando este estabelece pontos de 
interlocuções, do fato narrado com seu espectador. Nesse sentido Narradores de Javé 
deixa um limiar relevante atraves das várias possibilidades de discussão e de 
elucubrações propiciadas pela obra. Fato evidenciado com o uso recorrente do filme, 
enquanto instrumento pedagógico, por várias áreas do saber.  
 
4 BACURAU 
 

Bacurau é um filme brasileiro realizado por Kleber Mendonça Filho e Juliano 
Dornellas, lançado no ano de 2019. Assim como Javé, Bacurau é uma localidade isolada no 
interior do nordeste do Brasil. No inicio do filme, um professor está dando aula aos seus 
alunos com auxílio de computadores e tablets, é quando eles verificam que a cidade, não 
está aparecendo nos mapas digitais da web.  

Com uma considerável diferença, comparada ao Vale de Javé, em Bacurau existe a 
presença de um museu, onde sua população está cônscia de seu passado e não tão 
desprovida de uma consciência política e cidadã quanto os moradores de Javé, os quais 
precisam de uma informação externa para comprender suas presenças no mundo. Fato 
evidenciado em Bacurau com a chegada de um candidado a prefeito, caracterizado numa 
figura híbrida entre o vilão e o bufão.   

Através desse personagem a narrativa consegue mostrar, de forma emplemática e 
compreensível, a crise hídrica da região nordeste como uma questão essencialmente 
política. Corrobora com nosso pensamento Andrade (2008) ao dizer “a seca é muito mais 
um problema político, principlamente quando ela ocorre, do que apenas climático” 
(ANDRADE, 2008, p.21).   

No filme de Mendonça e Dornellas, há uma visão mais ampliada de um povo, dentro 
de um continente de maior identificação como à América Latina, no qual as noções dos 
resquícios prejudiciais da colonialidade ficam mais evidentes. Tudo em Bacurau é muito 
bem panejado e construído. Ao vê-lo lembramos do livro Ponte Clandestina de José Carlos 
Avellar (1995) talvez pelo autor considerar que um filme é definido pelo sentimento. “O 
cinema realizado nas teorias é um roteiro ainda não transformado em filme” (AVELLAR,  
1995, p.5).  

As obras referenciadas nesse estudo, são de tempos diferentes, isso inclui também 
o referencial teórico, devido ao seu teor histórico, adotado por nós.  Na época de 
lançamento do livro de Avellar (1995, p.82) o Brasil estava saindo da ditadura militar, de 
modo que o discurso do autor ressaltava questões, das quais o país parecia ter resolvido, 
como exemplifica esse excerto: “No Brasil os artistas, e também os cientistas, 
“atravessaram a história produzindo sob repressão econômica e política desde o regime 
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colonial até casos atuais de prisões, exílios e proibições de músicas, livros, peças, filmes, 
telespetáculos ou textos jornalísticos” (AVELLAR, 1995, p.82).  

Logo no início de Bacurau, o expectador é convidados a imergir em sua narrativa 
pela voz suave de Gal Costa, interpretando a música Não Identificado de Caetano Veloso. 
Na letra, a canção fala de uma paixão que “há de brilhar na noite, no céu de uma cidade do 
interior, como um objeto não identificado” (VELOSO, 1969).  No filme há a presença de 
um “objeto não identificável” que rapidamente é discernido pelos moradores do lugarejo 
como um drone. Esse disco voador, é uma metáfora visual, criada pela equipe artística do 
filme, com o intuito de indicar a invasão pelo não humano, às terras a serem conquistadas 
e por conseguinte colonizadas o que mais a frente se mostra desumano, rompendo com 
um código atual de um cinema com narrativas mitigadas. “O cientista ou artista, sendo 
criador, está sempre produzindo um OBJETO NÃO IDENTIFICÁVEL que rompe com os 
códigos vigentes” (AVELLAR, 1995, p.82, destaque do autor).  

Para Avellar (1995, p. 82) o cinema pode ser usado politicamente, de forma 
objetiva ou subjetiva, em alegorias, metáforas e simbologias, as quais longe de ser um 
“carnaval de subjetividades” são na verdade possibilidades de recusar o colonialismo 
imposto a América Latina pelos modelos dominantes de se fazer cinema, e que sufocam 
sua cultura.  

Vale destacar, a forma como o autor utiliza o pensamento de Glauber Rocha para 
propor o entendimento de como, ele e o cineasta, pensavavam o cinema da América 
Latina.  

 
A noção de América Latina supera a noção de nacionalismos. Existe um 
problema comum: a miséria. Existe um objetivo comum: a libertação 
econômica, política e cultural de fazer um cinema latino. Um cinema 
empenhado, didático, épico, revolucionário. Um cinema sem fronteiras, 
de língua e problemas comuns (AVELLAR, 1995, p.93-94).  

 
A concepção de América Latina, aos olhos de um povo colonizador, é muito 

evidente em Bacurau. No filme há uma forte provocação com relação a identidade de uma 
minoria que muitas vezes subjuga o seu próprio povo, tomando como o referencial de si 
a cultura dos povos colonizadores.  

Em resposta a tendenciosa ação dos colonizados, no filme, suas personagens 
ficcionais recebem uma punição por se compararem aos seus chefes colonizadores, 
pertencentes à outra etnia. A maneira escolhida para tratar o tema no filme, de forma 
ficcional, é uma alegoria, porém, de igual violência, quando averiguamos à fundo outras 
questões de acesso e recusa de grupos etnicos, entre os territórios nos dias atuais, os quais 
reverberam em atos de profunda desumanidade.  

Em Bacurau, parece estarmos ouvindo o bradar de Corisco como atesta Avellar 
(1995) acerca do filme de Glauber, “Deus e o diabo na terra do sol desarruma o arrumado 
matando para cumprir a promessa de não deixar pobre morrer de fome, e gritando 
“homem nessa terra só tem validade quando pega nas armas para mudar seu destino”” 
(AVELLAR, 1995, p.78).  

O interessante é que esta alegoria da violência, posta no filme pernambucano, é 
muitas vezes incompreendida, até mesmo por críticos de cinema. O que Bacurau tenta e 
provoca em sua estética de uma violência alegórica, por tratar-se de um ficção, é tão 
somete mostrar ao colonizador, a forma desumana, com o qual o colonizado é tratado.   

Corrobora com nosso pensamento Avellar (1995), ao transcrever as falas do 
cineasta Glauber Rocha, em capítulo de seu livro dedicado ao cinemanovista brasileiro: 
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 O comportamento exato de um faminto é a violência, e a violência de um 
faminto não é primitivismo”. Uma estética da violência “antes de ser 
primitiva é revolucionária, eis aí o ponto inicial para que o colonizador 
compreenda a existência do colonizado (AVELLAR, 1995, p.85). 
 

Todavia essa violência não incorpora em si o ódio. Tampouco está relacionada a 
um sentimento reprimido em relação ao colonizador. Longe de ser uma atitude amorosa, 
esta violência apresenta-se com toda a brutalidade de quaisquer violência, pois ela é 
originada de um amor a ação e a transformação (AVELLAR, 2003, p. 85). Glauber Rocha 
parece ter vislumbrado Bacurau, ou talvez seus realizadores tenham esses excertos, aqui 
mencionados, em seus repertórios culturais. 

Uma outra matáfora evidenciada em Bacurau é a forma como a educação é tratata 
pela esfera pública. Um político chega à cidadela e manda despejar em frente à escola uma 
caminhão caçamba, cheio de livros de vários tipos e datas. Sem nenhum cuidado 
pedagógico, num ato de brutalidade, muito semelhante ocorre, nos dias atuais, quando se 
propõe tirar do povo o direito à uma educação libertadora, pública e de qualidade, tendo 
como argumento um futuro programado, sem embasamento científico, alicerçada apenas 
em questões econômicas.  

 
O importante do ponto de vista de uma educação libertadora, e não 
“bancária”, é que, em qualquer dos casos, os homens se sintam sujeitos de 
seu pensar, discutindo o seu pensar, sua própria visão do mundo, 
manifestada implícita ou explicitamente, nas suas sugestões e nas de seus 
companheiros (FREIRE, 1987, p. 120).  

 
Ao olhar para Bacurau é preciso se desprender de uma série de preconceitos. Esse 

é um filme do gênero fantasia, logo no início, os personagens são recepcionados com uma 
semente que devem ingerir antes de entrar na comunidade. Como se fossem anticorpos 
para viver numa área de uma realidade quase paralela. Diferentes das pílulas higienistas 
do personagem Neo, em Matrix (EUA, 1999), os moradores de Bacurau são considerados 
por muitos como feios, sujos, violentos e drogados. Da mesma forma com a qual a 
identidade nordestina é vista por outras camadas, higienizadoras socioculturais do poder.  
Rocha (2003, p.34) dizia ser mais fácil para a crítica falar do cinema estadunidense, pois 
assim não precisaria de uma maior atenção com nossos aspectos culturais.  

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O objetivo desse texto foi averiguar, por meio de um estudo de caso, a construção 
alegórica da identidade nordestina através de duas narrativas fílmicas. As obras tomadas 
como aporte investigativo foram Narradores de Javé (2004) de Eliane Caffé e Bacurau 
(2019) de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornellas.  

Quando propomos, ao invés de análise filmica, buscar por meio de um estudo de 
caso, subterfúgios para o argumento do qual as narrativas, em ambas as obras, subsidiam 
o entendimento da construção da identidade do povo nordestino, enxergamos que da 
mesma forma, como os contrutos sociais são feitos no cotidiano, em  acordo com nossas 
necessidades interpretativas, o cinema pode criar identidades cuja as mesmas nos 
representem no campo do simbólico.  

Dessa forma, podemos concluir, que as representações do povo nordestino, em 
ambos os filmes, por conter aspectos elaboradores de identidade, enquanto construções 



46 

 

sociais, levando em consideração as visualidades plásticas enlaçam as relações entre 
corpo, espaço e objetos na mise en scene cinematográfica, tornam-se um poderoso 
isntrumento mensurador, para pesquisas que envolvem o liame entre as interfaces do 
cinema e dos aspéctos sociais e humanos.  

As narrativas dos dois filmes propiciam o diálogo com o público no sentido mais 
abrangente acerca de suas visões de mundo. Como Benjamin aponta em seus texto O 
Narrador, no qual destaca a função do narrador, quando bem executada, consta em não 
revelar tudo, deixando uma margem considerável para diversas possibilidades de 
interpretações por parte do espectador com o fato narrado.  

Entre as duas realizações, há um espaçamento de quinze anos. Desse modo, nosso 
estudo compreende, no hiato temporal susodito, houve consideráveis mudanças positivas 
apontadas pelas construções imagéticas e sonantes da cinematografia nacional, tendo 
como norteador os dois filmes apresentados nesse recorte, bem como a nossa imersão no 
contexto cultural e social que permeiam essas obras.  

Tais mudanças são reflexo das políticas públicas implementadas em nosso país, 
sobretudo na educação, reverbendo na qualidade de vida, cidadania e direitos humanos. 
Com isso, não estamos afirmando, que todos os problemas afligentes ao Nordeste forma 
solocionados, desde a feitura de Narradores de Javé até chegarmor à Bacurau, houve uma 
relevante melhoria na retratação da identidade nordestina pelas telas do cinema.  

Inferimos que a localidade Bacurau, apresenta uma contrução identitária coletiva 
no sentido de ser mais inclusiva com a presença de transsexuais e figuras andróginas na 
cena, além do culto a imagem dos corpos sem descriminação quanto a idade, os tons de 
pele ou apelaçao patra um modelo padronizado de uma estética física.   

A população do nordeste não é tratada em aspectos de denuncismo, no que se 
refere ao sofrimento de um povo subjugado a própria sorte, há um nítido empoderamento 
na narrativa do Nordeste atual, como uma região para além de suas características 
exóticas do romance de trinta como bem aponta Albuquerque Júnior (2011).  

Entretanto, ressaltamos que em acordo com novas diretrizes, voltadas para o 
sistema educacional brasileiro, sobretudo, as estabelecidas nos últimos meses 
antecessores a data desse escrito, existe a evidência de um grande retrocesso nas políticas 
públicas para a área da educação e demaos políticas públicas. De forma que, nos limites 
de nosso entendimento, não saberíamos mensurar, qual narrativa ocorrerá do liame entre 
as realidades de Javé, Bacurau e um outro filme que venha compor uma tríade 
comparativa, daqui há mais quinze anos. Em qual outro lugar inóspito, estaria situado no 
futuro, um outro estudo vindouro, se é que haverá ainda algum conhecimento científico, 
como vemos em Bacurau, e que fora tão almejado pelo povo de Javé. 
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COMUNIDADES TRADICIONAIS DE TERRREIRO EM JOÃO PESSOA: 
ESPACIALIDADE E RESISTÊNCIA 

 
Suleya de Medeiros Batista Pereira 

Márcia Emília Rodrigues Neves 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Este estudo analisa a realidade das comunidades tradicionais de terreiros no 
município de João Pessoa, dimensionando como estas vêm se estabelecendo no espaço 
sociopolítico municipal e quais relações se destacam, no sentido da subsistência de seus 
membros e da preservação de suas práticas religiosas e culturais. Foi desenvolvido com 
base nas referências e diretrizes institucionais da política específica para as 
comunidades de terreiro, estabelecidas a partir das ações afirmativas previstas em 
políticas sociais, planos e protocolos nacionais. 

A sociedade brasileira traz em sua configuração socioeconômica e ideopolítica as 
feições estruturadoras de sua formação dependente no contexto da modernidade e da 
afirmação das relações sociais nos moldes capitalista, definindo uma sociabilidade 
violenta e conflituosa, quando se considera tanto a apropriação da riqueza e do poder 
como quando se atenta para as diferenças étnico-raciais, religiosas e culturais. 

De fato, a aguda desigualdade social e racial constitui a marca histórica 
preponderante do país, amplamente representada na espacialidade, nos indicadores 
sociais e educacionais, na violência diária de todos os matizes, na irrelevância com que 
os negros e outros povos e suas culturas são tratados institucionalmente, deixando um 
rastro de interdição e criminalização que ainda hoje afeta de forma impactante a 
realidade nacional. Tardou-se, no âmbito do Estado brasileiro, atentar minimamente 
para as brutais consequências desse processo estruturador secular, em que pesem as 
diversas e persistentes lutas de resistência. 

Somente com a Constituição de 1988 foram criadas as condições político-
institucionais para que o debate avançasse e reparações fossem pensadas para um 
conjunto de povos e comunidades tradicionais, no que diz respeito tanto ao 
reconhecimento jurídico-formal das especificidades étnicas e culturais como a 
responsabilização social no âmbito da proteção social brasileira, porém não sem reações 
por parte dos setores conservadores, presentemente mais radicalizadas. 

A relevância deste estudo está em se debruçar sobre esse processo e analisar, 
dentre a multiplicidade de povos e comunidades, a comunidades tradicional de terreiro 
de matriz africana no que diz respeito a preservação de seus ritos e valores. Essa 
relevância se explicita do ponto de vista social, por se tratar da resistência de amplo 
segmento populacional do país submetido a práticas de exclusão e de criminalização. E, 
no que se refere ao interesse acadêmico-científico, pela importância de produzir e 
socializar conhecimento a respeito de questões centrais da sociabilidade brasileira. Com 
isso se exercita cientifica e politicamente a possibilidade de mediar processos 
constitutivos das discriminações por racismo religioso, contribuindo para a construção 
de uma sociedade pautada no respeito à diversidade étnico- cultural e aos direitos 
humanos. 

A motivação que guiou este estudo implicou tanto a demanda institucional5, que 
requer o exercício de um trabalho acadêmico de caráter obrigatório, como contemplou 
o interesse pessoal em aprofundar o conhecimento sobre a realidade social e cultural das 
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comunidades tradicionais de terreiro. Uma ocupação intelectual que também remete à 
própria compreensão teórico-política da realidade de integrante de comunidade de 
terreiro, e como tal ex-usuária de programa de transferência de renda assistencial. 

Como enfoque metodológico deste estudo, adotou-se o materialismo histórico-
dialético, que permite a compreensão racional do real, de tudo que existir materialmente, 
fenômenos, contradições, conflitos e transformações. Sob essa visão, o desvelamento de 
determinada realidade a partir de diferentes conexões e aspectos particulares se alcança 
se se considerar sua relação com o contexto social mais amplo, portanto, sob o prisma da 
totalidade. A pesquisa desenvolvida foi de cunho quali-quantitativa, com finalidade 
exploratório-descritiva a partir de fontes bibliográfica e documental, voltada a 
apreender a formação histórico-social das Comunidades tradicionais, considerando as 
principais características simbólicas do patrimônio cultural e religioso de matriz 
africana, necessárias à resistência e à reprodução das diferentes expressões religiosas, 
bem como por permitir acessar a cobertura protetiva mais recentemente definida. 

No que se refere à fundamentação teórica da formação social brasileira, foi 
imprescindível recorrer incialmente à literatura crítica que trata desse processo, da lavra 
de Florestan Fernandes, Alfredo Bosi e Octávio Ianni, entre outros mais contemporâneos, 
de modo a apreender as determinações estruturais da realidade analisada. Quanto à 
pesquisa documental, priorizou-se as normativas que pautam a proteção dos povos e 
comunidades tradicionais, e nestas as que se referem mais especificamente ao grupo 
estudado. Nesse sentido, destaca-se a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais, o Plano de Desenvolvimento Sustentável das 
Comunidades de Terreiro, o Guia de Cadastramento de Grupos Populacionais 
Tradicionais e Específicos, o Estatuto de Igualdade Racial e a Política de Segurança 
Alimentar e Nutricional. 

Foi também utilizado o mapeamento das comunidades de terreiros de João 
Pessoa, que possibilitou traçar um panorama das casas de axé da cidade, com o intuito 
de relacionar as comunidades tradicionais de matriz africana, que aparecem como grupo 
prioritário na prestação de provisões estabelecidas no âmbito da proteção social 
brasileira. 

O estudo parte de uma contextualização mais geral da formação social nacional, 
que estruturou uma sociedade de base mercantil e escravocrata mediante à sujeição de 
povos africanos. Em seguida, explora os reflexos dessa violência estrutural e das lutas de 
resistências desses povos, analisando a realidade sociocultural das comunidades de 
terreiro, com foco na realidade municipal de João Pessoa. 

Apresentação sucinta do contexto geral do trabalho (justificativa implícita), breve 
revisão bibliográfica sobre a temática, os objetivos da pesquisa e descrição da 
metodologia utilizada. 

 
2 ESTRUTURA ESCRAVOCRATA, TRADIÇÃO, RESISTÊNCIA E POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

A gênese da formação social brasileira decorre, conforme elucida o pensamento 
crítico, das relações sociais forjadas sob a égide da expansão do capitalismo de base 
mercantil. E o modelo colonial-escravista foi o modo determinante desse processo de 
fundação da exploração do espaços ocupado pela coroa poortuguesa, consequentemente 
estruturador das relações econômica, social, política e cultural, conjugando-se, como diz 
Bosi (1991), materialidade e simbolismo. Nesse sentido afirma o autor que: “não há 
condição colonial sem um enlace de trabalhos, de cultos, de ideologias e de culturas” (p. 
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377). 
Esse processo predatório da ação colonizadora advinda da economia mercantil 

implicou na escravização acentuada de povos africanos e fez emergir formas de 
resistências religiosas e culturais - de diferentes tradições religiosas e fontes de 
afirmação político-cultural -, as quais produziram significados que vão assumindo 
relevância no contexto social e ideopolítico- cultural do país. 

As exigências para alimentar esse processo expropriador, com base na grande 
propriedade fundiária e na escravização de pessoas e a partir dos interesses externos, 
representados pela Coroa portuguesa, foram assim determinantes para que se 
avolumassem enormemente o tráfico negreiro e a persistência da prática escravista. 
Segundo Ianni (1988), tal período se deu como parte constituinte para o modo de 
produção que passou a se desenvolver posteriormente. 

Seguindo essa linha interpretativa, Florestan (1989, p. 19) salienta que a 
escravidão “atingiu seu ponto alto, como fator de acumulação interna de capital, não 
antes, mas depois que se constituiu um Estado nacional”. Nesse caso, entende o autor que 
o “trabalho escravo passou a gerar um excedente econômico que não ia mais para fora 
na mesma proporção que anteriormente e sobre ele se alicerçou a primeira expansão de 
capital comercial dentro do país (idem, ibidem). 

As marcas deixadas pela projeto colonial-escravista na formação social brasileira 
se deram por meio desse processo de exploração, espoliação e segregação racial, 
ajustado por mecanismos de repressão e controle que fez garantir a reprodução social 
pautada em um contexto de negação de identidades e de sujeição. Diante de tal regime, 
o povo negro tem as suas formas de expressão e costumes moldados pela cultura 
dominante. 

Referente a isso, Ianni (1988, p. 13) sublinha que: “a alienação do trabalhador 
(escravo) característica dessas formações sociais implicava que ele era física e 
moralmente subordinado ao senhor (branco) em sua atividade produtiva, no produto do 
seu trabalho e em suas atividades religiosas, lúdicas e outras”. 

Uma forma de vida excludente da população negra que se alarga historicamente na 
esteira da transformação do trabalho servil para o trabalho livre. No entender de 
Florestan (1989), os negros foram mantidos socialmente apartados dos processos 
civilizatórios e republicanos da sociedade brasileira, no âmbito das mudanças 
econômicas e sociais que se estenderam até meados do século XX. Tratou-se de uma 
reforma entre as camadas dominantes e aristocratas do país, esvaziando qualquer 
possibilidade de inserção dos libertos e condicionando-os à submissão e maior 
exploração social, definindo um agudo padrão estrutural de desigualdade social. 

A partir dessa sociabilidade construída em bases autoritárias e excludentes e para 
compreender em que perspectiva se arregimentam as raízes fundantes para o processo 
discriminatório de intolerância religiosa, é necessário entender que os valores 
ideológicos inerentes ao regime escravista no Brasil, pautado sob viés tradicionalista 
cristã, afirmam a supremacia dos preceitos da Igreja Católica, com o objetivo de garantir 
a hegemonia ideopolítica e cultural. 

Para Fernandes (1972, p. 25), “esse mecanismo adaptativo só se tornou possível 
porque as transformações da estrutura da sociedade [...] não afetaram de modo intenso, 
contínuo e extenso o padrão tradicionalista de acomodação racial e a ordem racial que ele 
presumia”. Dessa forma, restou à população negra ser condenada “à desigualdade racial 
com tudo que ele representa num mundo histórico construído pelo branco e para o 
branco” (p. 26). O que significou também ser posta às margens da cidade e ver 
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impossibilitado o livre desenrolar das suas manifestações culturais e sociais, duramente 
contidas por estruturas políticas e jurídicas autoritárias. 

Ainda assim, foi possível “aos descendentes dos primeiros africanos manterem a 
magia como arma de defesa individual ou como sucedâneo da medicina em regiões muito 
pouco povoadas para que um médico aí se estabeleça” (BASTIDE, 1960, p. 394). Para o 
autor, a não aceitação dessa situação fez brotar uma militância política, além da 
continuidade das manifestações religiosas no cenário urbano, produzindo um conjunto 
de expressões simbólicas que se propagou no país por meio do uso da oralidade. 

Essa rica construção imaterial da população africana foi determinante para que 
crenças, valores e demais referenciais se afirmassem culturalmente como um legado 
definidor de uma comunidade e do país que a escravizou (MENEZES, 2009). 
 
2.1 A Realidade das Comunidades Tradicionais de Terreiro em João Pessoa 

 
A partir da década de 1990 se estabelecem as condições para a construção de 

normativas que pautaram no regramento do Estado brasileiro a inserção da população 
negra no âmbito da proteção social, resguardando seus valores e suas práticas de 
natureza religiosa e culturais. E nesta, a cobertura legal dedicada à proteção social no 
que tange às práticas político-religiosas, em especial referente às comunidades 
tradicionais de terreiro. 

A construção de uma legislação nacional capaz de combater o racismo e a 
discriminação por preconceito racial, além de construir políticas afirmativas de 
reparação e de promoção da igualdade racial só foi possível por meio da militância social 
das comunidades negras no Brasil. Rocha (1996) destaca que para garantir o sentido de 
igualdade é necessário, além de proibir a discriminação social, instaurar um processo de 
políticas de reparação, tendo como base a compreensão das especificidades sociais de 
determinados segmentos que historicamente foram excluídos. Com base nessa 
compreensão foi possível instituir mecanismos político-jurídicos para atender as 
demandas da população negra por meio das políticas sociais. 

No que se refere à promoção e à inclusão dos povos e comunidades tradicionais, 
tal pretensão foi colocada em evidência a partir de 1989, tendo como referência a 
Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que firma um tratado 
dos direitos dos povos indígenas e tribais no mundo. Tal normativa é colocada em pauta 
no Brasil também em decorrência das demandas dos povos e das comunidades 
tradicionais, sendo absorvida no âmbito das políticas públicas, por meio do Decreto 
6.040/2007, que funda a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais, a qual estabelece os princípios, objetivos e instrumentos de 
implantação da política, com o objetivo de assegurar uma política reparatória e combater 
as desigualdades raciais e econômicas. Com isso, cria-se uma série de legislações 
específicas na perspectiva de atender às necessidades das comunidades tradicionais de 
matriz africana que se organizam socialmente a partir dos terreiros. 

Convém registrar que os marcos legais que serviram de base para a construção 
do Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais de Matriz Africana foram afirmados a partir da Constituição Federal de 
1988. Esta se constitui como o primeiro e principal instrumento jurídico que criminaliza 
a discriminação racial, além de ressaltar a valorização da diversidade cultural que 
compõe a formação social do país por intermédio dos direitos constituídos. Também 
permite a alteração das diretrizes básicas da educação tornando obrigatório o ensino da 



52 

 

história e da cultura afro brasileira e africana, com o objetivo de desconstruir o racismo 
estrutural. Outro elemento importante para o desenvolvimento e execução das políticas 
afirmativas foi a criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade racial 
(SEPPIR) e o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que possibilitou a 
participação popular de forma consultiva na construção das políticas de combate ao 
racismo. Tais ações se configuram como fruto das lutas sociais do movimento negro. 

Munanga (1999) esclarece que, decorrente das legislações acima apontadas, em 
2012 foi instituído um grupo de trabalho Interministerial, que contou com a participação 
de lideranças religiosas, para formular o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, com o objetivo de preservar 
a tradição africana que compõe a herança cultural das comunidades de terreiro, por meio 
de políticas públicas transversais visando a “garantia de direitos, a proteção do 
patrimônio cultural e o enfrentamento à extrema pobreza” (p.12). 

Decorrente desse processo e com o intuito de dimensionar o tamanho das 
Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, além de traçar um panorama nacional 
acerca da realidade das casas de axé, em 2007 tem início o mapeamento dos terreiros. 
O inventário, realizado em diferentes localidades do país, objetiva conhecer as 
diferentes expressões das religiões afro- brasileira e possibilitar a implantação de 
políticas específicas a partir das realidades observadas. O mapeamento ocorreu no 
período de 2007 a 2011, sendo conduzido por instituições públicas e privadas, contando 
também com o protagonismo do povo de terreiro para o cadastramento das casas de axé. 
As comunidades de terreiros se apresentam expressivamente nas cinco regiões do 
território nacional, denotando a existência de 7.582 casas de tradição africana (BRASIL, 
2011). 

No estado paraibano se afirmaram diferentes expressões religiosas de matriz 
africana. O estudo de Lima (2011) trata das diferentes manifestações e da legislação 
estadual que dispôs sobre o direito de exercer a prática religiosa de matriz africana. 
Entre as diferentes expressões que compõem as comunidades tradicionais de terreiro a 
Jurema Sagrada é tida como a prática religiosa de origem afro-brasileira e afro-indígena 
mais antiga. Nesse aspecto, o autor destaca a peculiaridade local, advinda da integração 
do culto africano, trazido pelos negros bantos com origem na África Central, que por sua 
vez incorporaram rituais religiosos da comunidade indígena. A similaridade dos cultos 
favoreceu esse sincretismo, pois, assim como os bantos, os índios dirigiam seus rituais 
sagrados à devoção dos antepassados e à natureza. 

Dessa forma, e ainda segundo Lima, a primeira prática religiosa realizada pela 
população negra no estado paraibano seguiu um caminho distinto de outros estados que 
têm as nações de candomblé como as primeiras manifestações religiosas. E os rituais da 
Jurema aconteciam clandestinamente em pequenas casas ou matas para fugir da 
repressão política, desenvolvendo- se expressivamente na região metropolitana de João 
Pessoa. 

Mas a realidade paraibana não foge às características da diversidade cultural e 
religiosa existente no restante do país. No tocante a isso, Ferretti (1998) aponta a 
religiosidade pautada no sincretismo religioso com o catolicismo popular que surge no 
final do século XIX e início do século XX, no contexto da urbanização e advento da 
industrialização, tendo como adeptos os segmentos mais pauperizados. A concepção das 
práticas religiosas sincretizadas fazem uma integração dos cultos afros com o 
espiritismo Kardecista, presente no Brasil no processo de imigração europeia, dando 
origem a uma nova expressão religiosa de característica afro- brasileira bastante 
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criminalizada no país: a Umbanda (PRANDI, 1991). 
Lima (2011) esclarece que a Umbanda chega à Paraíba por volta da metade do 

século XX, no auge das tensões e conflitos de classe que marcaram o período, e quando as 
expressões religiosas afro-brasileiras e afro-ameríndias eram fortemente reprimidas, 
obrigando a realização dos cultos nas matas ou em silêncio nas áreas internas de 
pequenas residências, devido a proibição do uso dos tambores. 

Soares (2009) aponta que só sob forte pressão de entidades e líderes religiosos, a 
repressão às manifestações afro-brasileira e afro-indígenas findou sendo enfrentada 
pelo governo João Agripino, que se declarou simpatizante e, inclusive, oficializou a 
legislação no terreiro de Umbanda existente no Bairro de Cruz das Armas, em João 
Pessoa. 

Com o aumento dos números de integrantes das manifestações religiosas de 
matriz africana, cresce também as ações de intolerância. E os terreiros de axé são as 
maiores vítimas desse vandalismo, pois de aproximadamente mil denúncias por 
discriminação religiosa entre os anos 2011 a 2018, feitas ao governo federal através do 
Disque 100, 59% são referentes à intolerância contra o povo de terreiro (GN, 2019). Além 
disso, segundo Silva (2016), nos registros da Ouvidoria da SEPPIR, entre os anos 2011 e 
2016 foram identificados 2.297 casos de discriminação por racismo religioso em todo 
território nacional, com destaque para o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. 
Os mecanismos de denúncias do Governos Federal revelam um crescimento de mais de 
50% das denúncias no primeiro semestre de 2018, decorrente do acirramento do 
conservadorismo na sociedade brasileira. 

Como forma de combater o racismo estrutural, conforme cita Tella (2012), o 
movimento negro paraibano persiste reivindicando a implantação das políticas públicas 
afirmativas que foram construídas a partir da criação, em 2003, da Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade (SEPPIR). Como fruto desse processo de luta do 
movimento negro, o Estado da Paraíba institui o 17 de março como Dia da Cultura Afro 
na Paraíba data que foi incorporada ao calendário oficial do estado e que contemplou 
uma das pautas das comunidades de terreiro. Tal iniciativa política concorre para 
desconstruir o preconceito e também contribui para fortalecer uma identidade cultural 
pautada na diversidade presente na formação social e cultural nacional. 

Outras normativas avançaram no sentido de estruturar uma rede de proteção 
sócio- política, como as que criaram o Conselhos Estadual de Promoção e de Igualdade 
Racial, o de Segurança Alimentar e Nutricional, além do decreto que transforma e amplia 
as ações da Delegacia de Crimes Homofóbicos em uma Delegacia Especializada de 
Repressão aos Crimes Homofóbicos, Étnicos, Raciais e Delitos de Intolerância Religiosa 
da Capital (DECHAADI). 

Conforme Silva (2016), tais ações no âmbito do estado seguem sob a perspectiva 
do Estatuto de Promoção de Igualdade Racial, criado em 2010, que orienta e normatiza 
as políticas afirmativas de reparação social e racial, e de combate às formas de 
discriminação por raça, cor e religião. 

Por sua vez, a participação das comunidades de terreiro nos conselhos de direito 
com assento específico, possibilita a fiscalização da gestão da política desenvolvida 
através da Secretaria da Mulher e Diversidade Humana do Estado, da qual se demanda a 
formulação de estratégias que deem concretude à política transversal de combate ao 
racismo e à intolerância religiosa. Essa participação permite também acompanhar 
políticas específicas da população negra em outros campos da administração pública, 
como a Política Nacional de Saúde da População Negra, de 2009. E também possibilita às 
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comunidades de terreiro e aos demais segmentos da população combater o racismo 
institucional que se expressa no acesso aos serviços públicos, embora 60% da população 
paraibana seja negra (IBGE, 2010). 

Diante do cenário adverso de enfrentamento das desigualdades raciais e pautadas 
na perspectiva de valorização do alimento como componente sagrado para reprodução 
das práticas religiosas da tradição africana, conforme assevera Carvalho (2011), é que as 
comunidades de terreiro mantêm o diálogo sobre a efetividade da Política Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional por meio dos Conselhos Nacional e Estaduais. 

Desse modo, as comunidades tradicionais de terreiro se estabelecem como 
prioritários usuários da ação de Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais 
Específicos, em uma estratégia de combate à insegurança alimentar, que é desenvolvida 
por diversas pastas do executivo nacional. Mas o programa atendeu às comunidades de 
terreiro na Paraíba até 2016, quando foi suprimido pelo ajuste fiscal do governo Temer. 

Com o objetivo de identificar as famílias tradicionais de matriz africana e formular 
ações protetivas, no âmbito do SUAS, foi realizada a Pesquisa Socioeconômica e Cultural 
de Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiro (BRASIL, 2011), que evidenciou a 
carência social desse grupo populacional e foi determinante para que o então MDS 
inserisse esse segmento como grupo prioritário, incorporando-o ao CadÚnico. 

Alinhado à essa pesquisa socioeconômica nacional foi realizado em João Pessoa o 
Mapeamento dos Terreiros existentes na cidade. A pesquisa local, realizada entre 2011 e 
2012, contou com o financiamento do Fundo Municipal de Cultura, identificou a presença 
de 111 terreiros da tradição de matriz africana, de diferentes expressões religiosas e 
variadas dimensões sociopolíticas, mostrando que há uma concentração dessas 
comunidades na zona sul. Indicou como a sociedade reage à presença das Casas de Axé 
nos territórios em que estão inseridas e como se dá o acesso dessa população à Política 
Nacional de Segurança e Nutricional. 

Evidenciou também uma maior presença de homens negros ou pardos na 
liderança dos terreiros, com uma faixa etária menor em relação às mulheres, e que estes 
se vinculam mais à Nação de Candomblé. Levando em consideração a contextualização 
das religiões afro na Paraíba realizada por Lima (2011), que estabelece o Candomblé 
como a religiosidade mais recente em relação às demais manifestações, e que segundo 
Silveira (2006), é a expressão que mantém sua tradição, salvaguardando os valores e os 
referencias espirituais calcados na origem africana, fica evidente que os homens 
procuram as manifestações mais leais ao patrimônio ancestral. Em contrapartida, as 
mulheres são mais fiéis ao contexto histórico e cultural da religiosidade presente há mais 
tempo no Estado. 

Por sua vez, os indicadores em relação a geração de renda mostram que as 
mulheres são as que menos detém vínculo formal de trabalho, uma realidade que 
acompanha os dados do mapeamento nacional. E no tocante à localização territorial, a 
pesquisa aponta a maior frequência de terreiros nas regiões periféricas da cidade, onde 
os números de violência são mais altos. Por sua vez, a maioria das lideranças entre 
homens e mulheres afirmam ter sido vítima de discriminação por racismo religioso. 

A pesquisa também sinaliza que a grande maioria das comunidades de terreiro não 
recebe e também não tem acesso a equipamentos e informações sobre o programa 
nacional de distribuição de cesta básica destinadas a grupos específicos, referente à 
Política de Segurança Alimentar e Nutricional, realizada no âmbito do SUAS. Essa 
realidade mostra um caráter contraditório que afeta a atuação desse sistema para as 
comunidades de terreiro, pois considerando a Topografia de João Pessoa (2009), 
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referente à distribuição dos CRAS, a maioria dos terreiros está situada em territórios 
atendidos pelos serviços socioassistenciais desenvolvidos através dos Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS). São indicadores que também demonstram os 
desafios frente à desarticulação entre as diferentes políticas sociais do Estado brasileiro. 

Entre as ações orientadas pelo Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, a segurança alimentar 
representa uma relevante estratégia de enfrentamento das desigualdades e de inclusão 
social, que se materializa, entre outras no âmbito do SUAS. Além disso, o plano que é 
fruto da Política Nacional de Desenvolvimento dos Povos e Comunidades Tradicionais, 
estipulou metas interministeriais e traçou ações visando garantir direitos, com foco na 
valorização da identidade cultural e religiosa; no fortalecimento das políticas de combate 
ao racismo religioso; na garantia da territorialidade e no incentivo à participação nos 
órgãos de controle social. 

As medidas sob responsabilidade do SUAS, com enfoque na inserção no Cadastro 
Único nacional, visa inserir as comunidades de terreiro no programa Bolsa Família, como 
um dos grupos prioritários dos grupos específicos. Entre os serviços utilizados pelos 
CRAS para atingir as comunidades de terreiro, a busca ativa é um importante mecanismo 
para levantar esta demanda, como apontou a pesquisa nacional já referida. Na realidade 
local aparece ainda ações pontuais, concretizadas por meio do diálogo com a população 
de terreiro. Como exemplo, a ação realizada pela Secretaria Municipal de Mulheres 
destinada às mulheres de terreiro, em parceria com o CRAS Mangabeira, que na 
oportunidade apresentou os serviços sócio assistenciais ao público específico. 

O Relatório de Informações Sociais da Secretaria de Avaliação e Gestão da 
informação do MDS, de janeiro de 2018, relacionou um contingente de 167 famílias 
pertencentes a esse grupo prioritário incluídas no CadÚnico, sendo 94 usuárias do Bolsa 
Família, atendendo às suas condicionalidades. Mas é possível perceber que o número de 
famílias referenciadas no CadÚnico se encontra abaixo da realidade, pois diante do 
universo de terreiros registrados pelo mapeamento local, o número das famílias usuárias 
do Bolsa Família é praticamente igual ao de casas de Axé presentes na pesquisa. 

Consoante Sódré (1988), a relevância social dos terreiros se explicita de forma 
clara, posto que estes são formadores de uma sociabilidade específica, considerando o 
nível de integração das famílias de santo que são agrupadas em redes de axé. 
Acompanhando tais especificidades é possível perceber que cada um dos terreiros 
equivale a uma aglomeração de pessoas e que levando em consideração esses 
referenciais permanece baixa a inserção dos adeptos das comunidades tradicionais de 
terreiro no SUAS, através de seus programas, serviços e benefícios. 

O quadro social analisado, além de comprovar a pouca efetivação dos direitos do 
povo de terreiro, através das políticas sociais, também coloca questionamento, que recai 
sobre a atuação da PNAS/SUAS, como abordado por Couto (2015), que aponta para a 
precarização das políticas sociais. A autora ainda chama a atenção para as intervenções 
moralistas e conservadoras presentes nos últimos governos, desde o ajuste que reduziu 
a verba pública e penaliza os segmentos pauperizados à precarização das condições de 
trabalho impingida aos trabalhadores do SUAS, comprometendo a proposta de reparação 
social por meio da política de assistência social. 

Por fim, é importante observar que a mera designação das comunidades de 
terreiro como segmento prioritário de políticas sociais não as isentas de padecerem com 
a precarização da proteção social brasileira, que se acentua dramaticamente em função 
do avanço das políticas ultraliberais do governo atual. Ao contrário, em face também da 
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pauta social conservadora que se instalou de forma agressiva na presente conjuntura 
política do pais e que criminaliza valores e ritos de natureza afro-brasileira, as 
comunidades tradicionais de terreiro, mais uma vez, se veem às voltas com o preconceito 
religioso arraigado, o vandalismo de seus territórios, o aviltamento de suas 
manifestações e alimentos sagrados. Com seus direitos humanos mais básicos 
ameaçados, o público de terreiro testa novamente a sua capacidade histórica de resistir 
à barbárie. 
 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo abordou a realidade das comunidades tradicionais de terreiros no 
município de João Pessoa, dimensionando como estas vêm se estabelecendo no espaço 
sociopolítico municipal e quais relações se destacam, no sentido de sua subsistência e da 
preservação de suas práticas religiosas e culturais. Nesse sentido analisou a relação das 
Comunidades Tradicionais de Terreiro com as políticas sociais, entre as quais, a Política 
de Assistência Social, averiguando que o acesso desse segmento social às provisões do 
SUAS no município, conforme determina um conjunto de normativas nacionais, ainda se 
encontra distante de concretizar uma cobertura que contemple as reais necessidades de 
subsistência desse segmento, ao contrário, sequer incorporou aos serviços, programas e 
benefícios socioassistenciais o contingente identificado como pauperizado. 

Enquanto estudos censitários e os resultados do mapeamento nacional - realizado 
pelo então MDS -, evidenciam uma ampla população pertencente às comunidades 
tradicionais de terreiro que atende aos draconianos critérios de acesso a programas de 
transferência de renda como o Bolsa Família, por exemplo, a mera adequação aos 
critérios estabelecidos não garante a sua concessão. Diferentemente do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) que é garantido constitucionalmente, o Bolsa Família 
depende de dotações orçamentárias definidas anualmente e leva em conta um 
determinado público alvo, não necessariamente a sua totalidade. Desse modo, nos 
espaços municipais há que esperar a fila andar para poder acessar o programa. Acontece 
que em tempos de contingenciamentos e retrocessos essa realidade vem se agravando e 
ampliando a chamada demanda reprimida. 

Como visto, embora os segmentos populacionais de terreiro, juntamente com 
outros povos tradicionais, sejam considerados grupos prioritários para acessar 
coberturas sociais e o Cadastro Diferenciado tenha sido pensado para incluir tais 
segmentos no CadÚnico, e assim proporcionar visibilidade para que estes sejam 
alcançados pelas políticas socais, na prática isso ainda não tem sido efetivado, 
permanecendo muitos desses povos deveras imperceptíveis para a proteção social. 

Considerando a análise realizada neste trabalho há que se destacar as 
determinações estruturais decorrentes da crise do capital que, desde a década de 1970, 
impõe saídas que vêm levando ao desemprego em massa e alterando profundamente as 
condições de sobrevivência dos trabalhadores. Nesse processo, imposições do capital 
financeiro vem alterando profundamente a face do Estado, espaço de dominação que se 
volta completamente para operar os interesses da sociedade mercantilizada. Com isso 
não somente o trabalho se torna precarizado, os recursos e os serviços públicos são 
também amplamente capturados pelo mercado, que os transforma em mercadoria, e 
mesmo a cobertura social minimalista adquire contornos dramáticos. Assim, é possível 
considerar que demandas de grupos populacionais historicamente excluídos têm muito 
mais dificuldades de obter proteção social nessas circunstâncias. 
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Nesse aspecto, e para concretizar este estudo foi necessário analisar as 
circunstâncias histórico-sociais da formação da sociedade brasileira, apreendendo que 
essa se estrutura inicialmente como uma economia escravista, para a qual mobilizou a 
escravização de povos africanos, diversos nas suas crenças e valores, os quais, por sua 
vez, possibilitaram construir identidades e resistência no espaço nacional. 

Destacadamente este estudo refletiu sobre a formação das expressões religiosas 
de matriz africana a partir desse contexto escravista, ponderando sobre a raiz econômica 
e ideopolítica que fundamentou e garantiu a escravização da população negra. Apontou-
se as marcas desse processo secular que estruturou a sociedade brasileira, destacando 
que se tratou de consolidar esse processo de segregação racial, ajustado por mecanismos 
institucionais de controle e criminalização, destinados a banir ou limitar as expressões 
culturais e religiosas da sociabilidade afro-brasileira. 

Outro aspecto relevante deste estudo, além de destacar a formação da tradição 
afro brasileira, foi dimensionar as formas de resistência da população negra em João 
Pessoa, demonstrando as particularidades das manifestações religiosas e culturais. 
Extraiu-se disso a relevância política que tais expressões adotaram na formação histórica 
do país, contribuindo para a construção de uma legislação de enfrentamento às 
discriminações, ao preconceito e ao racismo religioso, que redundou na formulação de 
políticas afirmativas de reparação das desigualdades sociais e raciais. 

Nesse sentido e com base nas informações extraídas do mapeamento dos terreiros 
de João Pessoa, foi possível especificar a realidade desses espaços, mais concentrados na 
zona sul, e o perfil sócio-político das lideranças religiosas dos terreiros de axé do 
município, que se revelou precarizado, notadamente quando se considera o sexo 
feminino. Foi possível também traçar um panorama das expressões religiosas que 
predominam no estado paraibano, situando territórios e sociabilidades. 

Conclui-se alertando para a intensificação do preconceito e da violência para com 
os povos de terreiros, manifestações que vêm sendo fomentadas por forças políticas e 
religiosas conservadoras, as quais buscam impor seus valores a despeito e ignorando 
agressivamente a pluralidade étnica e religiosa que caracteriza a sociedade brasileira. 
Arrisca-se a apontar o enorme retrocesso que a consolidação desse movimento pode 
provocar na sociabilidade do país, já estruturalmente desigual, violenta e fragmentada. 
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A POLÍTICA NACIONAL DOS TERRITÓRIOS ETNOEDUCACIONAIS NOS PLANOS 
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. 

 
Maria Luciene ferreira Lima 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Este artigo busca fazer uma breve análise da situação da educação escolar indígena 
no estado da Paraíba tendo como referência os Planos Municipais de Educação dos 
Municípios localizados nos Territórios Etonoeducacionais (TE). Para a análise proposta 
apresentaremos inicialmente um panorama do universo indígena em nosso país e no 
estado da Paraíba, em seguida faremos uma breve contextualização  da educação escolar 
indígena, brasileira e paraibana a partir do contexto da Política dos Territórios 
Etonoeducacionais (TEE). Na sequência nossa lente se voltará para os planos municipais 
de educação dos municípios localizados nos Territórios Etnoeducacionais, que estão 
disponíveis para acesso público, apoiados em autores como Luciano (2006 e 2013), 
Guimarães (2007) e Lazaro, Mntechiare (2018) e na legislação em vigor, na tentativa de 
explicitar e apresentar as propostas presentes em cada plano no que diz respeito a 
educação escolar indígena e concluiremos com nossas considerações finais. e diz respeito 
a educação escolar indígena e concluiremos com nossas considerações finais.  

Segundo Censo de 20110 a população indígena brasileira é de 817.963, com uma 
população aldeada de 502.783 e vivem na zona urbana 315.180. Os resultados 
demonstraram que 47,7% se declararam brancos; 7,6%, pretos; 1,1%, amarelos; 43,1%, 
pardos; e 0,4%, indígenas. Ao todo são 305 etnias e 274 línguas faladas.  De acordo com 
dados do INEP de 2014 existem 3130 escolas em atividades, destas 1.422 são estaduais e 
1.654 são municipais. Estas escolas atendem a 239.665 alunos da educação básica com 
um total de 18.456 professores, dos quais 10.308 se autodeclararam e 3.392 não 
declarados, 7.916 possuem formação superior e 9.251 possuem ensino médio. 

O Censo de 2010 apresentou também um ranking sobre a representação da 
população indígena relacionando os 10 municípios que apresentaram maior proporção 
de indígenas entre os anos de 2000 e 2010, dentre estes, dois são do estado da Paraíba, 
Marcação que aparece em segundo lugar com 77,5% e Baía da Traição em quarto lugar 
com 71%. Deste total 66, 2% da população indígena autodeclarada estão na área urbana 
de Marcação, já na Baía da Traição os que estão na área urbana representa 42,2%.  

No estado da Paraíba 25.043 pessoas se autodeclararam como indígenas. Destes, 
18.296 índios Potiguaras ocupam as terras indígenas (TI) localizadas no  Litoral Norte e 
6.747 índios Tabajaras estão distribuídos em áreas urbanas no Litoral Sul. Com dados 
mais atuais, os resultados apresentados pelas Notas Estatísticas do Censo da Educação 
Básica de 2016 nos revelam que o número de escolas de educação básica no território 
nacional, por localização diferenciada é de 3.115,  dessas 295 são creches, com um total 
de 233.711 matrículas na educação básica. Esses dados nos revelam que as escolas 
localizadas nos TEE do estado da Paraíba representam menos de 1% do total geral, mas 
com um total bem expressivo de matrículas. 

Diante do cenário exposto e considerando que no ranking apresentado pelo Censo 
de 2010 o estado da Paraíba está entre os cinco primeiros municípios que apresentam 
maiores números de populações indígenas a preocupação com a Política dos TEE deve 
estar voltada para uma educação escolar indígena que atenda as necessidades da 
potencial demanda, no que diz respeito a sua localização geográfica, seus meios de 
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produção e as suas manifestações culturais. Assim, este estudo bibliográfico e documental 
se propõe a verificar se as metas previstas nos planos de educação dos municípios de Baia 
da Traição, Mamanguape e Rio Tinto pode apontar o caminho para a construção e 
execução da política dos TEE. Para tanto, fizemos uma busca no sitio do mapa do 
Observatório Nacional dos Planos Municipais15 onde se encontra disponível os planos de 
educação dos municípios que passou pelo processo de elaboração do seu plano através 
das conferências municipais e aprovação da Lei do seu respectivo plano. No sítio 
constatamos que os municípios supracitados já haviam aprovado o seu respectivo plano 
de educação através de lei específica. Com base nestes planos é que se baseia a nossa 
pesquisa. 

No sítio do mapa do Observatório Nacional dos Planos Municipais, você também 
pode acompanhar os Relatórios de avaliação e Monitoramento dos Planos Municipais de 
Educação16 para saber quais as metas do plano estão sendo cumpridas e se há prazos 
definidos e recursos para a sua execução. O sítio criado pelo Ministério da Educação é uma 
ótima ferramenta para que a sociedade possa acompanhar com maior transparência como 
a gestão municipal está conduzindo sua política educacional. O conhecimento dessa 
ferramenta motivou o interesse de conhecer os planos desses municípios, divulgar as 
metas traçadas para a educação escolar indígena e ao mesmo tempo fornecer  
informações para que outras pessoas que tenham interesse em pesquisar e acompanhar 
a execução do plano de educação do seu município  

 
2 POLÍTICA DOS TERRITÓRIOS ETNOEDUCACIONAIS (TEE) 

 
Desde a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500 que a população autóctone 

que aqui habitavam teve que travar intensas lutas para defender seu espaço territorial. 
Atualmente, essa luta intensifica pela necessidade de defender o seu território e preservar 
suas tradições culturais. Nesse contexto, a necessidade de reconhecer que os povos 
indígenas têm seus meios próprios de produzir e transmitir conhecimentos que 
possibilite a preservação de suas tradições culturais e de sua territorialidade provocou o 
debate entre os povos indígenas, Governo Federal, governos estaduais e a sociedade civil 
e resultou na construção da política nacional dos Territórios Etnoeducacionais (TEE). 
Com esta conquista A educação escolar indígena emerge como instrumento para as que 
comunidades indígenas possam ter acesso a educação básica e superior que respeite suas 
especificidades, haja vista que mesmo entre esses povos há diferenças culturais e 
religiosas e ainda interesses diversos para apropriação dos territórios.  

Nessa perspectiva, a educação escolar indígena deve funcionar como 
complementação e fortalecimento da educação indígena, de forma que o processo de 
ensino e aprendizagem os torne protagonista para se relacionar com outras sociedades e 
atuar em diversas situações de poder diferente da sua, e assim, poder enfrentar os 
desafios linguísticos, políticos, sociais e culturais que advém da formação étnica e cultural 
brasileira. Assim, Política Dos TEE procura valorizar a cultura indígena e sua diversidade 
quando propõe uma organização escolar que leve em consideração a cultura e a geografia 
de cada TEE. 

 
15 Disponível em http://simec.mec.gov.br/sase/sase_mapas.php?uf=PB&tipoinfo=3&adesao=1 Acesso em: 
28 ago. 2019. 
16 Disponível em: http://pne.mec.gov.br/ Acesso em: 28 ago. 2019. 
 

http://simec.mec.gov.br/sase/sase_mapas.php?uf=PB&tipoinfo=3&adesao=1
http://pne.mec.gov.br/
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O Decreto n. 6.861, de 27 de maio de 2009, estabelece a Política dos Territórios 
Etonoeducacionais (TEE) e define que “a educação escolar indígena será organizada com 
a participação dos povos indígenas, observada a sua territorialidade e respeitando suas 
necessidades e especificidades”. Os principais objetivos dessa política pública são a 
valorização das culturas dos povos indígenas e a afirmação e manutenção de sua 
diversidade étnica; formação de pessoal especializado; desenvolvimento de currículos e 
programas específicos elaboração e publicação sistemática de material didático específico 
e diferenciado; e afirmação das identidades étnicas.  Os TEE compreendem: 

 
[...] independentemente da divisão político-administrativa do país, as 
terras indígenas, mesmo que descontínuas, ocupadas por povos 
indígenas que mantêm relações intersocietárias caracterizadas por raízes 
sociais e históricas, relações políticas e econômicas, filiações linguísticas, 
valores e práticas culturais compartilhados (Decreto 6.861/2009. 
Parágrafo único, art. 6º). 

 
Em outras palavras e para maior esclarecimento sobre como deverá se organizar 

a política em foco, a organização dos serviços de atendimento educacional deve deixar de 
adequar-se às divisões territoriais e político-administrativas de estados e municípios, 
para corresponder aos respectivos etnoterritórios indígenas, levando-se em consideração 
a distribuição das terras, das línguas, do patrimônio material e imaterial, e das relações 
sociais, culturais, políticas e econômicas desses povos (LUCIANO, 2013, p. 191-192). 

Para que essa organização se materialize devem ser observados alguns elementos 
essenciais que darão suporte na estrutura e o funcionamento das escolas indígenas, tais 
como: 

 
I - sua localização em terras habitadas por comunidades indígenas; 
II - exclusividade de atendimento a comunidades indígenas; 
III - ensino ministrado nas línguas maternas das comunidades atendidas;  
IV - organização escolar própria (Decreto 6.861/2009. Parágrafo único, 
art. 4º). 
 

Ainda segundo o Decreto n. 6.861, de 27 de maio de 2009, cada TEE deve elaborar 
um plano de ação para o desenvolvimento da educação escolar indígena, de acordo com 
as características e as necessidades de cada comunidade, descrevendo as atribuições e 
responsabilidades de cada partícipe no que diz respeito à educação escolar indígena, 
especialmente quanto à construção de escolas indígenas, à formação e contratação de 
professores indígenas e de outros profissionais da educação, à produção de material 
didático, ao ensino médio integrado à educação profissional e à alimentação escolar 
indígena. 

No estado da Paraíba, de acordo com o Plano Estadual de Educação (2015-2025). 
As terras indígenas ocupam um espaço de 33.757 ha distribuídos em três áreas contíguas, 
nos municípios de Baía da Traição, Rio Tinto e Marcação. Elas estão relacionadas às 
doações de terras aos antigos aldeamentos missionários da Preguiça/Monte-Mór e São 
Miguel da Baía da Traição. A Terra Indígena (TI) Potiguara situa-se nos três municípios e 
possui 21.238ha, que foram demarcados em 1983 e homologados em 1991. A TI Jacaré de 
São Domingos tem 5.032 ha nos municípios de Marcação e Rio Tinto, cuja homologação 
se deu em 1993. Por fim, a TI Potiguara de Monte-Mór, com 7.487 ha, em Marcação e Rio 
Tinto, está em processo de demarcação.  
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Residem nessas terras os povos Potiguaras que lutam pelos seus direitos e pela 
preservação de sua cultura original. Podemos afirmar que  essa caminhada de lutas se 
fortaleceu no ano de 2002 quando o  Governo do Estado instituiu a Comissão de Educação 
Escolar Indígena de caráter permanente e consultivo, composta por representantes 
indígenas, organizações governamentais e não governamentais que proporciona 
a  organização e a participação dessas comunidades na execução da política de educação 
escolar indígena.  

Além dos povos Potiguaras habitam o solo paraibano o povo indígena Tabajara que 
viveram no anonimato por muito tempo, quem sabe até pela sua forma de organização, 
resultado do processo de sucessivas expulsões de suas terras   ocorridas nos séculos XIX 
e XX,  fato que contribuí para a sua invisibilidade. Ainda que esquecidos, esse povo se 
manteve firmes no propósito de se verem reconhecidos como povo indígena e de terem 
as suas terras demarcadas. Os marcos Históricos da Paraíba17 demonstram que ao longo 
da história pela conquista da terra os tabajaras foram os primeiros povos a manter 
contato com os portugueses em 1517 e em 1614 recebe Carta da Rainha delimitando, as 
sesmarias de Jacoca e Aratagui. (Conde, Alhandra e Pitimbu), enquanto os Potiguaras só 
conseguiram conquistar esse direito em 1859. Este percurso histórico foi marcado por 
intensas lutas entre esses dois povos, o que não impediam deles se unirem quando se 
tratava de lutar contra os portugueses e/ou senhores de engenhos. Atualmente, os 
Potiguaras têm suas terras reconhecidas ou em processo de avaliação. Os Tabajaras 
retoma a luta pelo reconhecimento de suas terras nos anos de 2006 e 2007, quando 
algumas famílias descendentes desses povos começaram a se organizar e procuraram os 
órgãos públicos reivindicando seu reconhecimento oficial.  

Um estudo encomendado pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) à Universidade 
Federal da Paraíba em 2010 revelou que parte do povo Tabajara reside em 
Assentamentos de Reforma Agrária e nas proximidades das comunidades quilombolas de 
Conde, Barra de Gramame, Mata da Chica/Aldeia Vitória, Alhandra Mata Redonda, 
Caaporã e Pitimbu. Outra parte povo Tabajara vive em Bayeux e João Pessoa, nos bairros 
periféricos destas cidades. Atualmente, os Tabajaras tem um acompanhamento da FUNAI, 
do Ministério Público Federal e de pesquisadores da UFPB e do IFPB.  Atualmente, o 
processo de regularização das terras ocupadas pelos povos Tabajaras aguarda um estudo 
dessas terras por uma equipe técnica. (Plano estadual de Educação 2014-2024). De 
acordo com a Constituição Federal, o índio tem direito exclusivo sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam. Entretanto, o processo de reconhecimento e demarcação 
dessas terras passam por longos processos burocráticos que dificultam a agilidade da 
ação. 

Nesse contexto, a Paraíba  já sinalizava a necessidade de criar uma Política que 
atendesse as especificidades  do contexto de cada território, através da Resolução Nº 2007 
de 2003 da Secretaria Estadual de educação  do Estado da Paraíba que institui no sistema 
de ensino do estado, a categoria de Escola Indígena como o estabelecimento adequado à 
concretização da Educação Indígena, considerado como unidade própria, autônoma e 
específica no seu sistema educacional, bem como dotado de normas e ordenamento 
jurídico próprios. De acordo com a referida resolução a Educação Escolar Indígena se 
configura como bilíngue e intercultural e tem por escopo valorizar plenamente a cultura 
indígena, especialmente do Estado da Paraíba, reafirmando suas identidades étnicas, sua 
língua e seus conhecimentos, bem como assegurar às comunidades indígenas o acesso aos 

 
17 Marcos Históricos da Paraíba, disponível em: http://flacso.org.br/files/2015/12/Linha-do-Tempo-
Paraiba-100x305.pdf. Acesso em: 12 out. 2019. 
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conhecimentos da sociedade nacional abrangente e das sociedades não- índias. 
(Resolução Nº 2007 de 2003, Art. 2º). 

Os Potiguaras tem acesso a educação escolar regular básica em 31 escolas de 
Ensino Fundamental e Médio, 13 escolas estão no território de Baía da Traição,  14 escolas 
no território de Marcação e mais 14 no território de Rio Tinto, deste total, 21 escolas  são 
municipais e 10 são estaduais. Ainda segundo a resolução Nº 2007/003 cada escola 
deverá elaborar e executar projeto pedagógico e regimento próprio tendo como 
referência as Diretrizes Curriculares Nacionais considerando cada etapa da Educação 
Básica, Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas e as especificidades de 
cada escola, aldeia ou comunidade. essas escolas deverá implementar um sistema próprio 
de avaliação, uma interna organizada pela própria escola com a participação de todos os 
seus representantes e outra externa organizada pela Secretaria da Educação e Cultura do 
Estado.  Quanto ao acesso ao ensino superior os estudantes egressos da educação básica, 
e dependendo do curso escolhido, podem fazer a opção em concorrer às vagas na 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) localizada no município de Rio Tinto, ou na sede 
da UFPB que fica na capital João Pessoa através da política de cotas instituída pela Lei 
12.711/2012 .  Os povos Tabajaras tem acesso a educação básica em escolas rurais e/ou 
urbanas nas proximidades de suas residências e um número bem pequeno de estudantes 
têm acesso a educação superior da mesma forma que os povos Potiguaras.  

Importante destacar que apesar das conquistas com relação a implantação dos 
TEE  e mesmo com 2.970 escolas indígenas espalhadas atualmente por todo Brasil esta 
modalidade de ensino não consegue atingir plenamente os objetivos propostos pela 
legislação vigente, há um vácuo enorme entre os níveis de ensino que começa a se 
acentuar no ensino médio e o ensino médio profissionalizante e se faz refletir na educação 
superior, comprovado pelo baixo número de alunos indígenas matriculados nas 
universidades, mesmo depois da instituição da política de Cotas.  

Com relação a formação dos profissionais da educação a Secretaria de educação do 
estado, em parceria com os Município aderiram alguns cursos de especialização, 
graduação e capacitação ofertados pelo Ministério da Educação (MEC), na modalidade de 
educação a distância, através da Universidade federal de Campina Grande (UFCG), 
Universidade federal da Paraíba (UFPB), Instituto Federal da Paraíba (IFPB) e da 
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), entretanto, a formação dos professores 
indígenas ainda caminha a passos lentos contando apenas com uma formação específica, 
resultado do EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 3, DE 24 DE JUNHO DE 2008 ainda sob a gestão 
da antiga Secretaria de Educação Continuada Alfabetização e Diversidade que 
convocou  as Instituições de Educação Superior - IES públicas federais e estaduais para 
apresentarem propostas de projetos de Cursos de Licenciaturas específicas para 
formação de professore indígenas. A UFCG apresentou uma proposta e em 2009 começou 
a ofertar uma Licenciatura Intercultural/PROLIND para 44 professores das escolas 
Potiguaras concluindo suas atividades em 2016, mas sem previsão de nova oferta.  
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3 EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA NOS PLANOS MUNICIPAIS DOS TERRITÓRIOS 
ETNOEDUCACIONAIS DA PARAÍBA 
 

Quando olhamos o mapa do Observatório Nacional dos Planos Municipais de 
Educação18 constatamos que quase 100% (cem por cento) dos municípios possuem seus 
planos aprovados por lei. A elaboração dos planos municipais contou com o apoio do 
Ministério da Educação (MEC), em conjunto com o Conselho Nacional de Secretários de 
Educação (Consed) e com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 
(Undime), juntos atuaram como uma Rede de Assistência Técnica e orientaram as 
Comissões Coordenadoras locais em todas as etapas da elaboração dos planos municipais 
para cumprimento do Plano Nacional de Educação (PNE), instituído pela Lei nº 
13.005/2014 (2014-2014) que determinou para o primeiro ano de vigência a elaboração 
ou adequação dos planos estaduais, distrital e municipais de educação, em consonância 
com o texto nacional, o que foi um avanço no plano normativo, mas que será preciso muito 
esforço e empenho da gestão municipal para colocá-los em prática, especialmente no que 
diz respeito a educação escolar indígena, modalidade de educação sempre deixada à 
margem seja pela naturalização da discriminação a esta população, por falta de 
conhecimento, ou até mesmo por todo tipo de violência, seja ela física ou simbólica, 
motivadas por alianças capitalistas que têm interesse no valor econômico que as terras 
habitadas por esta população pode gerar. 

Nesse sentido, buscaremos fazer uma breve análise dos planos municipais de 
educação dos municípios de Baia da Traição, Marcação e Rio Tinto, pelo fato destes 
municípios estarem localizados em terras indígenas e com propostas da oferta de uma 
educação diferenciada no sentido de atender as demandas e especificidades das 
comunidades indígenas.  

O Plano Municipal de Educação do Município de Baía da Traição  (2015-2025) é o 
primeiro dentro de sua história educacional. De acordo com o plano a população da Baía 
da Traição está estimada em 8.696 habitantes, de acordo com dados do IBGE tendo como 
referência julho de 2014, 3.978 residem na área urbana e 4.718 habitantes estão 
distribuídos nas aldeias indígenas.  57.7% de seus habitantes se declaram indígena. 

Em resposta a  I Conferência Nacional o município criou através da Resolução Nº 
01/2013 CME a Categoria Escola Indígena, que em seus art. 1º e 2º diz: 

Art. 1º  Fica criada no sistema municipal de ensino do município de Baia da Traição, 
a categoria Escola Indígena como espaço adequado à Educação Escolar Indígena, 
constituindo unidade específica no sistema municipal de educação, com normas e 
ordenamento jurídico próprio. 

Art. 2º A implantação, localização e funcionamento de estabelecimentos escolares 
em áreas indígenas obedecerão às diretrizes e bases da educação nacional, estabelecidas 
pela Lei federal no 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, de modo que a educação básica 
seja ministrada em língua portuguesa, assegurada às comunidades a utilização do estudo 
da língua tupi, tronco linguístico do povo potiguara, bem como os processos próprios de 
aprendizagem, ofertando-lhes educação escolar bilíngüe e intercultural, objetivando 
proporcionar ao povo potiguara: 

 
I - a recuperação de suas memórias históricas; 
II - a reafirmação de suas identidades étnicas; 

 
18  Disponível em: http://pne.mec.gov.br/ Acesso em: 28 ago. 2019. 
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III - a valorização de sua língua e ciências; 
IV - o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade 

nacional e demais sociedades. 
 
A educação básica é ofertada em 19 escolas, destas 14 são municipais, 03 são 

estaduais e 02 particulares.  Existem 1.689 estudantes Potiguaras que são atendidos em 
14 unidades localizadas em área indígenas sendo 11 municipais atendendo 995 
estudantes, 02 escolas são da rede estadual atendendo 612 estudantes e 01 escola é 
particular atendendo 82 estudantes. Quanto às metas e estratégias previstas o Plano 
Municipal traz uma réplica do Plano Nacional de Educação Nacional (2014-2024) e de 
forma tímida faz uma adequação as especificidades do município. Quanto a educação 
escolar indígena cada meta procura ratificar a garantia do acesso e permanência dos 
estudantes em suas comunidades, propondo a melhoria das condições físicas de suas 
escolas e prevendo parcerias com universidades para o atendimento em nível de 
graduação e pós graduação, bem como para a formação dos professores, acrescido da 
meta referente a educação em direitos humanos implementada pelo Plano Estadual de 
Educação do estado da paraíba, contudo sem traçar estratégias mais específicas para a 
população indígena. A meta mais expressiva é a mata oito que trata das populações do 
campo. 

O município de Marcação é um município novo, emancipado em 1994, tem apenas 
25  anos que foi elevado à categoria de município. De acordo com o Plano municipal em 
2010 a população indígena era composta por 13.005 pessoas, distribuídos em três Terras 
Indígenas (TIs).  

De acordo com o Censo Escolar de 2014 existem 18 escolas de educação básica, 11 
municipais, 06 estaduais e 01 particular.  Das 11 escolas municipais, 02 ficam localizada 
no Centro e 09 estão distribuídas nas Aldeias de Camurupim, Lagoa Grande, Grupiuna, 
Estiva Velha, Caeira, Ybykuara,, J. S. Domingos, Tramataia (02 escolas). Das 06 estaduais 
01 fica localizada no centro e as outras cincos estão distribuídas nas Aldeias de Brejinho, 
Três Rios, Tramataia, Val, J. de César e a particular fica localizada no Centro. Estas escolas 
tem calendário e currículo próprio com o desenvolvimento de atividades pedagógicas que 
visam o resgate  e a valorização da cultura indígena e a oferta da língua Tupi com uma 
proposta educacional bilíngue. As metas traçadas em seu plano também se reportam ao 
Plano Nacional e Estadual de Educação para cada nível e modalidade de ensino. 

Localizado a 52 km da capital João Pessoa, o município de Rio Tinto abriga em seu 
território 22.963 habitantes (IBGE 2010). Em 2014 matriculou 4.012 estudantes na 
educação básica sendo que 2828 são indígenas e moram nas Aldeias de Silava Belém 
(374), Jaguá (778), Monteiro (1.624) e Mata escuro (53). 

Como metas para a educação indígena o município se propõe a oferecer a educação 
diferenciada indígena nas escolas localizadas nas aldeias do município com um currículo 
diferenciado que respeite a cultura, o protagonismo  indígena e a proteção de suas  terras. 
Dentre as estratégias traçadas para atender essas metas destacam-se: oferecer um 
currículo voltado para as especificidades das populações indígenas, manter o ensino 
bilíngue das línguas Tupi e Português, Desenvolver projetos que valorize a história e a 
cultura do povo Potiguara, incentivar aulas de campo e a pesquisa, fortalecer a autonomia 
das escolas indígenas através do conselho escolar e do grêmio estudantil e oferecer 
formação continuada a seus professores, em parceria com as universidades localizadas no 
município para melhorar a sua atuação pedagógica e como forma de valorização 
profissional prevista no seu Plano de Cargos e Salários.  



67 

 

Quanto a educação superior o município conta a um Campus da Universidade 
Federal da Paraíba que oferece os cursos de Antropologia, Biologia, Ciência da 
Computação e Matemática e alguns particulares que oferecem cursos de licenciatura em 
Pedagogia e Serviço Social e especialização em Gestão e em psicopedagogia. 

O Município de Rio Tinto foi o único dos três municípios pesquisados que 
apresentou um relatório de como se encontra a situação do município com relação ao 
cumprimento de suas metas. Segundo o relatório, o período analisado é de 07 de julho a 
07 de novembro de 2018. O relatório é feito por duas comissões, uma coordenadora e 
outra técnica formada por representantes da secretaria de educação, diretores, 
professores da zona rural e urbana dos três níveis da educação básica e das modalidades 
de ensino ofertadas, representantes do Conselho de Educação e representantes da 
comunidade local. Segundo o relatório 

As metas e estratégias foram discutidas com as comissões, educadores e membros 
da sociedade civil entre eles, pais e alunos maiores de 14 anos, procurando atender as 
reais necessidades educacionais e de direito de aprendizagem dos nossos educandos. As 
estratégias serão discutidas de acordo com as modalidades de ensino, valorização dos 
profissionais de educação, além dos financiamentos destinados a mesma. Através deste 
monitoramento foram criados indicadores para cada meta objetivando a clareza para 
alcançar o desenvolvimento delas. (Relatório Rio Tinto 2018). 

Com base no relatório apresentado criamos um quadro abaixo para demonstrar 
como se encontra a situação das metas referentes a educação escolar indígena no 
município de Rio Tinto. 

 
 

ESTRATÉGIA PRAZO RECURSO STATUS ESTRATÉGIA 
ACANÇADA 

Garantir a oferta do ensino 
fundamental dos anos iniciais e dos 
anos finais, para as populações do 
campo, indígena e quilombola nas 

próprias comunidades 

Não 
especifica 

Sem previsão Iniciada NÃO 

Reativar e expandir, na vigência 
deste PME, salas de recursos 

multifuncionais (SRM) e garantir 
formação continuada de 

professores para o atendimento 
educacional especializado (AEE) 
nas escolas urbanas, do campo, 

população moradora de rua, 
indígenas e de comunidades 

quilombola e cigana, 

Não 
especifica 

LOA/2018-
objetivo 

4.4.90.52.01 

Não 
iniciada 

Não 

Reativar e expandir, na vigência 
deste PME, salas de recursos 

multifuncionais (SRM) e garantir 
formação continuada de 

professores para o atendimento 
educacional especializado (AEE) 
nas escolas urbanas, do campo, 

população moradora de rua, 
indígenas e de comunidades 

quilombola e cigana. 
 

Não 
especifica 

Sem previsão 
Não 

iniciada 

Não 
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Preparar material didático 
específicos para alfabetização de 

crianças do campo, indígena e 
língua materna. 

Não 
especifica 

Sem previsão 
Não 

iniciada 
Não 

Ofertar a educação de tempo 
integral as comunidades do campo, 
indígenas, quilombolas de acordo 

com suas especificidades. 

Não 
especifica 

LOA/2018 
objetivo 11901 

Não 
iniciada 

Não 

Implementar ações no combate as 
desigualdades favorecer acesso ao 

povo do campo, população 
indígena, aos programas de 

mestrado e doutorado 

Não 
especifica 

Sem previsão 
Não 

iniciada 
Não 

Incentivar os programas 
específicos para a formação de 

profissionais da educação especial, 
educação indígena, educação do 

campo e quilombola. 

Não 
especifica 

Sem previsão 
Não 

iniciada 
Não 

Apoiar e oferecer junto à União e 
estado a educação diferenciada 
indígena nas escolas localizadas 
nas aldeias do município de Rio 

Tinto, com currículo que valorize a 
cultura, religião e saberes do seu 
povo (meta 21 acrescentada ao 

PME. 

2016/2025 Sem previsão Iniciada Não 

21.1. Valorizar a cultura indígena 
através do currículo escolar. 

2025    

21.2. Manter o ensino bilíngue das 
línguas tupi e português nas 

escolas Indígenas. 

Não 
especifica 

Sem previsão 
Não 

iniciada 
Não 

21.3. Incentivar aos professores e 
alunos a amar e preservar a 

natureza; 

Não 
especifica 

Sem previsão 
Não 

iniciada 
Não 

21.4, Levar os educandos 
potiguaras a fazer uso das novas 

tecnologias 

Não 
especifica 

Sem previsão 
Não 

iniciada 
Não 

21.5 Oferecer educação continuada 
em educação indígena aos 

educadores desta modalidade 

Não 
especifica 

LOA/2018objeti
vo 

4.4.90.52.01 
Iniciada Não 

21.6 Realizar projetos que valorize 
o respeito a história e a cultura do 

povo potiguara; 

Não 
especifica 

Sem previsão Iniciada Sim 

21.7 Realizar o PPP (Projeto 
Político Pedagógico) das escolas 

indígenas; Realizar a construção da 
proposta pedagógica escolar; 

Não 
especifica 

Sem previsão Iniciada Não 

       Fonte: Relatório do município de Rio Tinto 2018. Tabela elaborada pela pesquisadora.  

 
O relatório apresentado comprova a importância da avaliação e do monitoramento 

para que a as metas possam ser executadas e melhoradas como podemos observar com a 
inclusão de uma nova meta ao plano que visa atender as especificidades da população 
indígena local 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Podemos concluir que a política dos TEE tem como proposta executar um novo 
modelo de planejamento e gestão da Educação Escolar Indígena tendo como principal 
referência a cultura dos povos indígenas e o respeito às suas especificidades históricas e 
geográficas. Entretanto, mesmo que seja dado a cada TEE  autonomia para construir seu 
Projeto Político Pedagógico com currículo diferenciado e calendário próprio, se não 
houver investimento na formação inicial e continuada de professores, gestores e demais 
profissionais, o ensino continuará a ser desenvolvidos com forte predominância do ensino 
regular vigente. 

Podemos inferir também que os limites dos TEE estão definidos, mas falta uma 
maior clareza em suas metas, necessitando de estratégias mais específicas que considere 
a realidade e os interesses de cada território, com prazos definidos para o cumprimento 
das metas, com definição de recursos financeiros para a viabilidade das estratégias, com 
monitoramento e avaliação como recomenda o Decreto 6861/2009 que cria os 
Territórios Etnoeducacionais. A guisa de conclusão, salientamos que mesmo sendo uma 
luta antiga das populações indígenas por uma educação diferenciada, que valorize os seu 
saberes que somados ao conhecimento universal possam lhes proporcionar continuar se 
desenvolvendo e enfrentando as vicissitudes sociais em curso, se trata também, de uma 
política recente no que diz respeito ao reconhecimento dos seus direitos. Dessa forma, é 
tempo de investir em todas as possibilidades que a legislação assinala e aprender juntos 
a marcar um novo compasso em busca da efetivação dessa educação diferenciada que 
tanto se almeja, 

Por outro lado, é importante destacar que a política implementada pelos 
municípios de Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto proporcionou as comunidades 
indígenas, seus professores e estudantes o debate profícuo e reflexivo, proporcionou 
também o conhecimento e o aprendizado, fortalecendo dessa forma sua forma de se 
organizar e lutar pelos seus direitos, e que mesmo vinculadas administrativamente aos 
sistemas estaduais e municipais de educação podem se articular política e 
pedagogicamente com sua respectiva secretaria e com o Território Etnoeducacional do 
qual fazem parte com mais autonomia. Temos observado que essa luta tem sido constante, 
haja vista que a maioria dos técnicos das secretarias municipais e estaduais de educação 
direcionam o acompanhamento técnico e reproduz o mesmo direcionamento que dão a 
todas as escolas sem considerar o modelo de sistema educacional específico de cada TEE. 
Como a política está em curso esperamos em um futuro bem próximo ver melhores 
resultados como desdobramento dos processos de avaliação e monitoramento previstos 
para cada ano.  
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CAPOEIRA ANGOLA NO CHÃO DA ESCOLA PÚBLICA: DIREITO À CULTURA NEGRA, 
JUSTIÇA CURRICULAR  E PRÁTICAS EDUCATIVAS 

 

Dário Pereira João 

Maria de Lourdes Farias de Lima 

Ana Paula Romão de Souza Ferreira 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
A capoeira é uma manifestação da cultura afro-brasileira que possui caráter 

multifacetário: luta, dança e jogo. Segundo Abib (2017, p. 45): “[...] a capoeira fala do 
sujeito, da rua, do beco, fala a língua do povo”. Assim, compreendemos seu 
conhecimento/reconhecimento por crianças, adolescentes e jovens das classes populares 
que estão inseridos nas escolas públicas brasileiras, em especial, na cidade de João 
Pessoa-PB.  Este trabalho surgiu do olhar enquanto Mestre de Capoeira em 06 anos de 
mestria e da experiência de Estágio Supervisionado no Curso de Pedagogia ofertado pela 
Universidade Federal da Paraíba e pesquisas vinculadas ao fenômeno capoeira do autor 
Dário Periera João, que teve contribuição reflexiva das co-autoras deste trabalho, a 
Contramestra Maria de Lourdes Farias de Lima (Malu) e  a docente orientadora Ana Paula 
Romão de S. Ferreira, junto ao nosso campo de pesquisa. 

Segundo Muniz Sodré (2002, p.22), “na capoeira o corpo pensa”, numa perspectiva 
da cosmovisão africana. Importa dizer que refletir a capoeira na escola, ajuda a repensar 
a própria escola brasileira, torná-la um espaço democrático e com justiça social, no qual 
negros e não-negros sejam tratados com respeito e equidade.   

Nosso estudo, demonstra sua relevância acadêmica no sentido de que existem 
poucos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), sobre capoeira na Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB): três no Centro de Ciências da Saúde (CCS), dois no Centro de Ciências 
Humanas Letras e Artes (CCHLA) e um no Centro de Educação (CE), modalidade à 
distância, segundo os dados do SIGAA-UFPB, acessados em 25 de maio de 2018. Ainda de 
acordo com estes mesmos dados há quatro trabalhos de mestrado nas áreas de música, 
direitos humanos e ciências sociais. No Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), 
da UFPB existem dois trabalhos em andamento, um em nível de mestrado e outro, de 
doutorado.  

Acrescentamos que o pedagogo pode diversificar e tornar as ações/atividades de 
sala de aula mais atrativas e dinâmicas com a capoeira enquanto expressão da cultura 
afro-brasileira, além de poder realizar uma roda, na qual todos possam se ver, se 
reconhecerem como seres humanos pertencentes à matriz afro-indígena brasileira, 
perceberem que são parte da mesma roda, da mesma história, crianças, adolescente, 
jovens negros e não-negros – povo brasileiro. Nesse cenário, de mudança e transformação, 
já podemos mencionar a Lei 10.639/2003 que torna obrigatório a inclusão no currículo 
da temática “história e cultura afro-brasileira” nos estabelecimentos de ensino público e 
privado, nas disciplinas de história, arte e língua portuguesa; e a comemoração do Dia 20 
de Novembro nas escolas, como parte do calendário escolar.    

A questão norteadora aqui apresentada respondeu sobre: qual a contribuição da 
capoeira para a educação escolar? Como a capoeira pode melhorar as relações 
etnicorraciais na comunidade escolar e no combate ao racismo e suas formas correlatas? 
Indagações feitas a partir das experiências do Estágio Supervisionado III – Ensino 
Fundamental, e das atividades desenvolvidas pelo Grupo de Estudos Pedagogia Griô - 
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PROLICEN na Escola Estadual de Ensino Fundamental Ana Higina, Baixo Roger, João 
Pessoa.  Desse modo, analisamos a contribuição da capoeira para educação escolar de 
estudantes da EEEF Ana Higina para tal, identificamos na roda de capoeira, a musicalidade 
e a corporeidade como elementos do processo formativo da capoeira; percebemos 
presente as temáticas do povo negro no Brasil enquanto elementos de territorialidades e 
identidades da diversidade cultural. 

Desse modo, escolhemos a pesquisa qualitativa para apresentar a capoeira 
enquanto fenômeno cultural e social vivenciado no chão da EEEF Ana Higina com uma 
turma de 3º Ano. Para tal, buscamos relacionar a experiência do mestre de capoeira e da 
professora de ensino fundamental para apreender como a capoeira contribuiu para o 
processo de ensino- aprendizagem dos educandos.  Destarte, elegemos como os sujeitos 
investigados os alunos da turma de 3º Ano porque a maioria já fazia parte da atividade de 
capoeira do Programa Mais Educação na escola e/ou treinavam capoeira no Grupo.   

Segundo Gonsalves (2001, p. 69) “os sujeitos pesquisados” se referem ao universo 
populacional que você privilegiará, as pessoas que fazem parte do fenômeno que você 
pretende desvelar”. O fato dos educandos se conhecerem/reconhecerem capoeiristas 
possibilitou a transposição didática “dos saberes/fazeres capoeirístico” que deu sentido 
e significado a aprendizagem em sala de aula corroborando com as diretrizes curriculares.  

Para Triviños (1987, p. 12) “[...] na pesquisa qualitativa participante, o 
investigador, sem dúvida, é um sujeito engajado no processo de melhoria de vida de algum 
grupo ou comunidade”.   Nessa perspectiva de ampliar os conhecimentos da ação-
reflexão-ação da capoeira e da sala de aula, foi realizada uma pesquisa bibliográfica que 
nos possibilitou conhecer estudos e teóricos que nos auxiliaram na construção da 
tessitura desta pesquisa.   

Os procedimentos utilizados foram o nosso olhar, enquanto Mestre do Grupo 
Capoeira Angola e entrevista semiestruturada com a professora de Ensino Fundamental 
da Escola Ana Higina que acompanhou o nosso Estágio Supervisionado III – Ensino 
Fundamental no Curso de Pedagogia, da Universidade Federal da Paraíba. Desse modo, 
podemos estruturar como etapas da pesquisa: 1) O primeiro contato com o campo de 
estudo, caracterizado por nossa imersão no ambiente escolar, através do Estágio 
Supervisionado; 2) Coleta das autorizações e procedimento éticos de pesquisa; 3) 
Organização e desenvolvimento das atividades de capoeira dentro da escola; 4) 
Realização dos processos de entrevistas; 5) Análise e discussão dos dados. De tal forma, 
que foi possível ampliar o nosso olhar de pesquisador através das reiteradas buscas na 
literatura sobre capoeira e educação. 

2 BREVE HISTÓRICO DA CAPOEIRA 

 A capoeira atualmente é praticada em mais de 150 países, segundo os dados do 
Ministério da Cultura do Brasil, nas categorias de capoeira angola, capoeira regional e 
capoeira contemporânea. Em especial, a capoeira angola traz consigo os valores da cultura 
negra e as concepções do povo negro. “Uma manifestação cultural que se caracteriza por 
suas múltiplas dimensões, é ao mesmo tempo dança, luta e jogo” (BRASIL, 2014, p. 19).    

Para Muniz Sodré  
 

O ritmo e o rito dão vida e a alma à capoeira. São eles que favorecem a 
epifania dos corpos em movimento, trazendo beleza atlética para o 
gingado e para a execução harmoniosa dos golpes e balões. Não se trata, 
portanto, de mero esporte, nem de mera técnica de defesa e ataque, mas 
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de um jogo, isto é, uma totalidade articulada de formas inventadas, 
abertas a apropriações lúdicas e guerreiras, que também se pode 
designar como uma cultura, se não como uma alma ou espírito de grupo 
(SODRÉ, 2002, p. 86). 

  

Para o autor, a capoeira tem a eficiência técnica da luta em golpes e contragolpes, 
a beleza da dança, o jogo que une a dança e a luta ao som dos toques e cânticos cria uma 
cultura de resistência, pois, traz a luta pela liberdade dos negros e oprimidos. Desse modo, 
a trajetória da prática Capoeira passa por adaptações e transformações, primeiro 
alimentando o imaginário social pelo conhecimento do senso comum dos capoeiristas que 
“[...] os negros nas senzalas lutavam a capoeira, e na presença dos senhores e feitores 
disfarçavam em dança”.  

Da leitura de Sodré (2002) observamos ainda que a prática passou pelo período de 
repressão policial, chegando a sua proibição pelo Código Penal Brasileiro, de 11 de 
outubro de 1890.  E na década de 1930, a capoeira deixou de ser contravenção e foi 
oficializada a Luta Regional Baiana vertente criada pelo Manoel dos Reis Machado, Mestre 
Bimba19, chamada posteriormente de Capoeira Regional.  

Sendo que, o governo de Vargas foi que liberou à prática da capoeira e da umbanda, 
uma das religiões de matriz africana. Tudo isso na perspectiva do projeto de 
modernização do Brasil, na criação da identidade nacional. E assim se forjou o mito da 
democracia racial, a partir da perspectiva de Gilberto Freire, eternizado no Livro Casa 
Grande e Senzala, no qual o autor harmoniza a relação entre escravo/senhor.  Neste 
sentido o negro aprendeu a negociar e assimilou as estratégias de sobrevivência, a ginga 
da capoeira, o jeito malandro. Vicente Joaquim Ferreira Pastinha, Mestre Pastinha20 
oficializou a sua Academia, em 1941, Centro de Esportivo de Capoeira Angola – CECA. 
Atualmente, foi e é reconhecido como baluarte da capoeira angola. A capoeira em 1972 é 
reconhecida como prática desportiva e cultural pelo parecer do General Jair Jordão. Daí 
ela sai dos centros tradicionais de capoeira: Salvador, Rio de Janeiro e Recife para outros 
estados brasileiros e o mundo.  Entre 31 de agosto a 07 de setembro de 2001, ocorreu a 
partir da III Conferência Mundial contra o Racismo e a Discriminação Racial, a Xenofobia 
e as formas correlatas de intolerância em Durban, África do Sul (BRASIL, 2001).   

Na ocasião, o Estado brasileiro se tornou signatário da declaração do plano de ação 
desta conferência. Reconhecendo que o racismo e as práticas discriminatórias do 
cotidiano brasileiro não representam simplesmente uma herança do passado. O racismo 
vem sendo recriado e realimentado ao longo de toda a história. Seria impraticável 
desvincular as desigualdades observadas atualmente dos quase quatro séculos de 
escravismo que a geração atual herdou (BRASIL, 2001).   

Vale ressaltar que há uma naturalização das desigualdades étnico-raciais no Brasil 
o que dificultou a compreensão por parte dos estudantes e dos professores do processo 
de silenciamento sobre os negros e seus descendentes, assegurados por muitos anos pela 
omissão por parte do Estado Brasileiro.  

Observamos as legislações no decorrer da história brasileira que nunca garantiram 
cidadania aos ascendentes e descendentes de negros, tais como: a Lei das Terras de 1859 

 
19 Manoel dos Reis Machado, Mestre Bimba, (1899 – 1974) discípulo de um Africano de nome Bentinho, em 
1927 cria a Luta Regional Baiana (Capoeira Regional), em 1937 abre a primeira academia de capoeira 
chamada Centro de Cultura Física Regional. 
20 Vicente Joaquim Ferreira Pastinha, Mestre Pastinha, (1889 - 1981) discípulo de um negro africano de 
nome Benedito, fundou em 1941, o Centro Esportivo de Capoeira Angola – CECA.  
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excluiu o africano e seus descendentes da categoria de brasileiros, situando-os numa 
outra categoria separada, denominada de “libertos” (MOURA, 1981); As Leis do Ventre 
Livre e Sexagenários que produziram as primeiras crianças de rua e os primeiros 
mendigos; A Lei Áurea a qual colocou outra parcela da população de negros nas ruas, 
aumentando a parcela de mendigos e desocupados existentes. Contudo, concedeu 
incentivo de sementes e terras aos imigrantes, acreditando no embraquecimento da nação 
brasileira.  E nos livros de história, se contou por muitas e muitas vezes que o escravo 
chegou ao Brasil para trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar e do café, ou depois que a 
Princesa Isabel o libertou. Realmente, ficou difícil permanecer numa escola que, na 
maioria das vezes, omitiu a participação e a presença do negro, como a priori de “ser 
humano” e não como animal de trabalho.  

Neste viés, a vivência no grupo de capoeira através dos ensinamentos do mestre e 
das próprias músicas valorizam o referencial civilizatório afro-brasileiro fazendo com que 
seus praticantes desenvolvam sentimentos positivos e de reconhecimento de seu 
pertencimento étnico-racial. Keim e Silva explica que a “[...] educação e Capoeira são 
referenciadas como ações com base na arte, na cultura e na cosmovisão, que se constrói 
com base na ancestralidade e na historicidade de cada grupo social, o que os referencia 
como sendo humanos, em contexto de tempo e espaços limitados” (KEIM; SILVA, 2012, p. 
20). Daí, a compreensão que alguns estudiosos da capoeira enquanto prática pedagógica, 
relaciona a capoeira a pedagogia freiriana, numa perspectiva de uma atividade de 
educação que traz o sujeito a se perceber numa relação dinâmica com o outro, consigo e 
com o mundo de maneira crítica, criativa,  amorosa e de esperança de transformação a 
partir do eu-coletivo. Assim, na concepção de Keim e Silva, tanto a pedagogia freiriana e a 
Capoeira se caracterizam como algo que é simultaneamente jogo e dança. Jogo com a 
especificidade de ser colaborativo e interativo por se como ação que evidencia a libertação 
como algo possível, pelo fato de não ser competitiva e é dança por que implica na sintonia 
entre os parceiros” (KEIM; SILVA, 2012, p. 24). Desse modo, os autores apresentam a 
relação das pedagogias freirianas e a capoeira com o sentido comum de prática de 
liberdade, pois, o jogo da capoeira é com o outro, é dialógico. Um diálogo de corpos 
embalados pela musicalidade que dá o tom e o ritmo que proporciona um diálogo 
verdadeiro: de confiança consigo mesmo, com o outro e com o mundo.   

A capoeira ainda não está presente nas escolas de maneira efetiva mesmo com a 
promulgação da Lei 10.639/2003 que buscou uma mudança de postura da escola 
brasileira diante da parcela da população negra, que junto com outras ações afirmativas 
deveriam mudar o quadro de exclusão escolar que sofre os negros e afrobrasileiros.  Com 
a proclamação das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 que modificou a Lei de Diretrizes e 
Base 9394/96 explicitou a vontade do Estado brasileiro de resolver o racismo 
institucional brasileiro. Para Reis (1997) a movimentação corporal da capoeira, centrada 
na ginga, na malícia, na surpresa e na inversão, constitui uma metáfora das relações entre 
negros e brancos. 

 
2.1 Capoeira no Quilombo, capoeira na vida, capoeira na escola 

  
Todas as formas que o povo negro no Brasil usou para negar a condição de escravo, 

constituem o que se chamou de resistência negra. Dentre as diversas maneiras de resistir 
à escravidão estavam as desobediências às regras do trabalho nas plantações, revoltas, 
fugas, assassinato de senhores e suas famílias, abortos, infanticídios, formação de 
quilombos, organizações religiosas, entre outras. Em todos os países onde houve 
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escravidão negra, houve forma de resistência a servidão, uma delas a formação de 
quilombos. O vocábulo kilombo provém da língua banto umbunto, diz respeito a um 
modelo de instituição sociopolítica militar conhecida na África, ou ainda, “uma associação 
de homens e aberta a todos”. No Brasil, os quilombos eram os territórios onde os negros 
buscavam restituir suas culturas, seus laços com suas nações de origem. Segundo 
Kabengele Munanga e Nilma Gomes: Tratava-se de uma reunião fraterna e livre, com laços 
de solidariedade e convivência resultante do esforço dos negros escravizados de resgatar 
sua liberdade e dignidade por meio da fuga do cativeiro e da organização de uma 
sociedade livre (MUNANGA; GOMES, 2006, p. 72)  

 Esses autores corroboram com a ideia do quilombo como espaço-tempo de criar e 
recriar laços comunitários, de darem significado a existência de todos e todas ali 
residentes, tornou espaço de construir a luta de resistência, as estratégias de 
sobrevivência para forjarem uma nova vida.  Desse modo sugerem uma ampliação da 
concepção de quilombo para além de uma instituição militar. Para eles, os quilombos 
eram uma “[...] experiência coletiva dos africanos e seus descendentes, uma estratégia de 
reação à escravidão, somada da contribuição de outros segmentos com os quais 
interagiam em cada país, notoriamente alguns povos indígenas” (MUNANGA; GOMES, 
2006, p. 72). 

Não existem documentos que afirmem a existência da capoeira nos Quilombos, 
todavia os capoeiristas comunicam através das músicas de capoeira as novas gerações:  a 
história dos quilombos, em especial, o quilombo de Palmares e a de seus líderes: Zumbi e 
Ganga Zumba.  Diálogo que faz da capoeira uma prática cultural que percebe o corpo do 
capoeira em um território em movimento.  

Portanto, a capoeira, se configura em manifestação cultural afro-brasileira, 
reconhecida desde 2014 como patrimônio da Cultura Imaterial da Humanidade, teve em 
seu percurso muitos percalços, traçamos alguns momentos marcantes dessa história para 
compreendermos sua importância como uma proposta pedagógica da capoeiragem que 
alinhada ao ambiente escolar pode trazer melhoria para as relações da educação étnico-
racial na escola.   

O primeiro registro do termo capoeira alude ao século XVIII. Para Rego (1968, 
p.17) “[...] o vocábulo capoeira foi registrado pela primeira vez em 1712, por Rafael 
Bluteau”. Mesmo com inúmeras pesquisas sobre a capoeira, esses dados não sofreram 
tantas modificações. A hipótese de a capoeira ter sido criada pelos negros escravizados 
aqui no Brasil, tem se tornado uma referência comum aos estudiosos e capoeiristas. Neste 
sentido, anuncia Rego que 

 
A capoeira, tudo leva a crer seja uma invenção dos africanos no Brasil, 
desenvolvida por seus descendentes afro-brasileiros, tendo em vista uma 
série de fatôres colhidos em documentos escritos e sobretudo no convívio 
e diálogo constante com os capoeiras atuais e antigos que ainda vivem na 
Bahia, embora, em sua maioria não pratiquem mais a capoeira, devido à 
idade avançada (REGO, 1968, p. 31). 
 

Segundo Gilroy (2001), houve uma política da transfiguração, o africano trouxe no 
corpo uma bagagem de memória do além-mar, de danças, de cânticos, de mitos, que aqui 
reinventados na diáspora, possibilitaram a criação da capoeira.  A capoeira como fôlego 
de liberdade. A característica de reelaboração da ancestralidade africana ocorre não só 
nos movimentos, mas nos elementos utilizados para compor a capoeira: a roda, a música 
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e a interação entre os jogadores remetem a uma forma de perceber o mundo e de exercer 
a relação entre o ser humano e a natureza (BRASIL, 2014, p. 88-89). 

De acordo Brasil (2014) os africanos trouxeram no corpo a bagagem do além mar 
e recriaram novos movimentos corporais, abriram a roda como possibilidade de criar 
espaço-tempo de comunicação, de socialização e de luta de resistência.  

Desse modo, a capoeira nasceu e levou o corpo negro a torna-se também arquivo-
arma para a libertação, e, portanto, já surge sendo perseguida por feitores e capitães-do-
mato. A capoeira vai se estabelecendo nessa sociedade vigente.  Ela é vista como luta de 
malandros. No I Código Criminal do Império do Brasil, de 1830, a partir da interpretação 
que os chefes de polícia faziam, eles enquadravam os capoeiras no capítulo que tratava 
dos vadios e mendigos. Mesmo com o fim do Império e o início da República, a capoeira 
continuou criminalizada e proibida portanto passou oficialmente a ser conceituada como 
crime no Código Penal Brasileiro de 1890. Logo, quem fosse preso e acusado de prática de 
capoeiragem seria enviado para a prisão de Fernando de Noronha.  

Desse modo, a repressão foi marcante no Rio de Janeiro por causa das maltas dos 
capoeiras Goiamuns (ligados aos conservadores) e Nagoas (ligados ao Partido Liberal) 
que perturbavam a ordem pública. (BRASIL, 2014). Ocorreram outros acontecimentos, 
todavia, a prática da capoeira sempre foi vista, como prática de malandros mesmo tendo 
desde seus primórdios negros, brancos pobres e não-pobres. Olhar para esse caminho foi 
perceber que ainda existe muito para se compreender que a história vista pelos debaixo, 
a nova história cultural precisa dar conta da história negada e silenciada dos afro-
brasileiros. 

Capoeira, nascida nas senzalas ou nas zonas portuárias da época? Por isso, 
compreendemos que o sentido seria a conquista da liberdade de ser humano. Mesmo com 
o fim da escravidão em 13 de maio de 1888 não foram garantidos os direitos fundamentais 
de vida, dignidade, moradia, emprego, educação aos afro-brasileiros, ao contrário, com a 
revolução industrial, os negros não foram qualificados para ocupar as novas profissões 
das indústrias, qualificou-se o imigrante, e os negros foram deixados à margem do sistema 
capitalista. Mais uma vez, continuaram à margem, agora livres, todavia sem dignidade, 
sendo empurrados para as margens da cidade. Para Sidney Chalhoub, (1996), os negros 
foram vistos como a classe perigosa21, invasora dos cortiços, empurrados para fora da 
cidade.  Para fora do sistema capitalista que se reveste de várias formas e se reinventa, até 
hoje os negros e seus descendentes ocupam as favelas e as periferias.  

A capoeira, no período de 1937, teve liberada sua prática, através da criação da 
Luta Regional Baiana, por Mestre Bimba, conquistou o Alvará para a primeira academia 
de capoeira, o Centro de Cultura Física Regional.  Logo após, em 1941, Mestre Pastinha, 
também conseguiu autorização para abrir o Centro Esportivo de Capoeira Angola (CECA), 
tornando-se a segunda academia de capoeira, ambas em Salvador, Bahia (REGO, 1968).   

A capoeira saiu das ruas, dos espaços abertos para os recintos fechados das 
academias. A partir do Mestre Bimba se criou uma metodologia de ensinamentos de 
capoeira, ambiente fechado, critérios exigidos para serem admitidos como alunos da 

 
21 A expressão “classes perigosas” parece ter surgido na primeira metade do século XIX. A escritora Mary 
Carpenter, [...], utiliza a expressão claramente no sentido de um grupo social formado à margem da 
sociedade civil. Para Mary Carpenter, as classes perigosas eram constituídas pelas pessoas que já 
houvessem passado pela prisão, ou as que, mesmo não tendo sido presas, haviam optado por obter o seu 
sustento e o de sua família através da prática de furtos e não do trabalho. Em suma, a expressão é usada 
aqui de forma bastante restrita, referindo-se apenas aos indivíduos que já haviam abertamente escolhido 
uma estratégia de sobrevivência que os colocava à margem da lei (CHALHOUB, 1996, p. 20). 
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capoeira. Um desses critérios, é a pessoa apresentar a carteira de trabalho assinada  
(BRASIL, 2014, p. 73). Mestre Bimba apresentou com seus alunos a capoeira para o 
Governador da Bahia Juraçy Magalhães e depois para o Presidente Getúlio Vargas. A 
capoeira vai passando das senzalas, das zonas portuárias, dos cortiços, para os ambientes 
fechados e em, 1972, é reconhecida pelo general Jair Jordão como prática cultural e 
esportiva. Nesse período, a capoeira sai dos centros tradicionais Salvador, Recife e Rio de 
Janeiro para outros estados brasileiros. (BRASIL, 2014, p. 50).  Em 2000, a capoeira é 
ofertada como uma das atividades dos projetos sociais do Governo Federal, a exemplo do 
Programa de Erradicação Infantil – PETI, que deveria funcionar no contraturno da escola, 
com atividades culturais, artística e esportivas, proporcionando a prática da capoeira para 
crianças e adolescentes até 15 anos de idade (BRASIL, PORTARIA Nº 458, DE 4 DE 
OUTUBRO DE 2001). 

Em 2003, foi instituída a Lei 10.639/2003 pelo governo federal, estabelecendo o 
ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira no Brasil e no mundo, como já 
mencionamos, e em 2008, a capoeira foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial 
do Brasil. Em 2014, é creconhecida, pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para 
Educação, Ciencia e Cultura), como Patrimônio Cultura Imaterial da Humanidade. 

Atualmente, a capoeira está presente em todos os estados brasileiros e em mais de 
150 países (BRASIL, 2014).  Mesmo de maneira suscinta, entendemos que os pontos 
elencados nos demonstram a capoeira como uma manifestação cultural afro-brasileira 
que no decorrer do tempo, ultrapassou as barreiras do preconceito de classe, de raça, de 
gênero, de religião e território e hoje, é praticada no mundo, não apenas no Brasil.   

Os mestres desde 1960, levam a capoeira para os quatro cantos do mundo. Foi para 
Dakar com Pastinha. Foi para os Estados Unidos, (1975). Hoje é vista como uma prática 
cultural da humanidade (BRASIL, 2014).   

Em João Pessoa a capoeira de maneira sistematizada em aulas em recinto fechado, 
chegou em 1977, com a vinda de Adalberto da Conceição22.  Em 1985, chegou na Paraíba 
Mestre Nô23 que trouxe a sistematização de eventos de capoeira, oficinas, batizado e 
trocas de graduação para a capoeira paraibana, da Associação Brasileira Cultural de 
Capoeira Angola Palmares. Através da vinda da Palmares houve a criação de vários grupos 
na Paraíba, e foi o responsável pela formação dos primeiros mestres Paraibanos e, 
recentemente, em 2013 houve a formatura do Mestre Dário, do Grupo Capoeira Angola 
Palmares no Roger. 

A Capoeira Angola segundo Campos (2009, p. 53) “[...] é uma manifestação 
primitiva que nasceu da necessidade de libertação de um povo escravizado, oprimido, 
sofrido e revoltado”. Dessa maneira, compreendemos a Capoeira Angola como uma 
criação dos negros africanos trazidos para o Brasil na condição de escravo, os quais 

 
22  Adalberto da Conceição (atualmente conhecido por mestre Zumbi Bahia) que fazia a percussão e a 
coreografia do espetáculo Uma Noite na Bahia, apresentado pelo Grupo Filhos de Obá, de Salvador Bahia, 
no Teatro Santa Roza, em João Pessoa – PB. Realizou as primeiras aulas no Serviço Social do Comércio – 
SESC, no Centro, através do convite do folclorista Tenente Lucena, que fazia parte do SESC. Depois, do SESC, 
Zumbi Bahia iniciou um trabalho de capoeira na Escola Piollin (atualmente Centro Cultural Piollin). Zumbi 
Bahia realizou outros trabalhos de capoeira, mas devido à falta de apoio financeiro, deixou a Paraíba e foi 
iniciar atividades de capoeira no Recife (LIMA, 2005). 
23 Norival Moreira de Oliveira, Mestre Nô, nasceu em 22 de julho de 1945, na Vila de Coroa, Ilha de Itaparica 
– BA. Aluno dos mestres Nilton, Pierrô e Zeca. Foi reconhecido como mestre em 18 de setembro de 1964. 
Foi o primeiro educador popular e mestre de capoeira a receber o título de Notório Saber na UFSC, no ano 
de 2016. (CORRÊA, 2018). 
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fizeram do corpo a arma de libertação contra os maus tratos, os castigos físicos cometidos 
pelos senhores, feitores e capitães-do-mato. O nome Capoeira Angola é dado pelo motivo 
de serem os primeiros e numerosos escravos africanos a chegarem ao Brasil e em especial 
na Bahia, os negros bantus, naturais de Angola. 

Na atualidade, especula-se que o nome capoeira angola surgiu também para se 
contrapor ao da Capoeira Regional (CAMPOS, 2009, p. 40). Para o autor, o predicado 
Angola é dado pelo fato da maioria dos africanos escravizados terem sido trazidos da 
região de Angola. Todavia, isso apenas aconteceu depois da criação da Capoeira Regional, 
pois até então só existia o termo capoeira, com o invento da Capoeira Regional, os demais 
mestres de capoeira na época se organizaram, e elegeram Mestre Pastinha como 
liderança, ao qual criou o CECA, em 1941. Neste momento, o que era então chamado de 
capoeira foi nomeado de Capoeira Angola, a qual também passou a ser sistematizada em 
aulas, critérios de participação, e em ambiente fechado. 

Para contrapor o crescimento da aceitação social da Capoeira Regional, os demais 
mestres acusavam o mestre Bimba de embranquecer a capoeira para torná-la aceita pelos 
jovens de classe média, por isso foi acusado de adicionar elementos de outras artes 
marciais. Ainda existem controvérsias sobre se Mestre Bimba acrescentou elementos de 
outras artes marciais ou apenas elementos do batuque, luta ensinada ao mesmopor seu 
pai, tido como exímio lutador de batuque. Para Campos (2009, p. 53) “[...] a Capoeira 
Regional é uma manifestação da cultura baiana, que foi criada nos fins da década de 1920 
por Manoel dos Reis Machado (Mestre Bimba). Ele utilizou os conhecimentos da capoeira 
primitiva e da luta denominada batuque”.    

A Capoeira Regional possui uma sistematização seguida pelos capoeiristas que 
mantem vivos os ensinamentos do Mestre Bimba apresentando como principais 
características: “[...] exame de admissão, sequência de ensino de Mestre Bimba, sequência 
de cintura desprezada, batizado, roda, esquenta-banho, formatura, jogo de Iúna, curso de 
especialização e toques de berimbau” (CAMPOS, 2009, p. 54). 

Todavia, na Capoeira Angola há uma diversidade de mestres, de diversas linhagens 
e cada um possui uma filosofia e metodologia próprias. Uma das mais conhecidas é a linha 
pastiniana; no entanto, a capoeira experienciada neste estudo é da linhagem de Mestre 
Nô, Capoeira Angola da periferia de Salvador-Bahia. O tensionamento no campo da 
capoeira, não é na relação Capoeira Angola e Regional, hoje compreendemos que a 
Capoeira Angola é tida como prática cultural e a Regional, como prática desportiva. A 
tensão existe entre os grupos da Capoeira Angola por legitimidade: Qual é a linhagem mais 
legitima da capoeira angola? Essa discussão pode ser vista com aprofundamento em 
Magalhães Filho (2012)24. 

 
2.2 A Capoeira enquanto direito à cultura negra, uma questão de justiça curricular  

 
A escola, segundo Charlot (2013, p.159), “[...] tem um sentido para o aluno, mas 

esse sentido não está relacionado com o aprender. Não há prazer e, portanto, não há 
sentido em aprender”.  Está claro que muitos alunos/as brasileiros dariam provavelmente 
a mesma resposta que o aluno francês deu a Charlot (2013) quando se referem a escola, 
gostam de tudo menos das aulas e dos professores.  É importante que a aprendizagem 
possua significado para os alunos. A relação com o saber escolar não está sendo 
interessante para alunos e alunas das escolas públicas, uma vez que os conteúdos dos 

 
24  Cf. MAGALHÃES, Filho. Jogo de discursos: a disputa por hegemonia na tradição da capoeira angola. 
Salvador: EDUFBA, 2012.   
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livros didáticos estão distantes do universo do saber dos alunos, o que não leva o conteúdo 
intelectual ao encontro dos alunos/as. Por muitas vezes, essa escola está ainda a serviço 
da classe dominante, apenas tomando como referência os valores civilizatório 
eurocêntricos.  

Nesse sentido, assinala Arroyo, 
 

As ausências dos sujeitos populares não se dão por ingênuo 
esquecimento, mas têm uma intencionalidade política, fazem parte dos 
processos políticos de segregação desses coletivos nos diversos 
territórios sociais, econômicos, políticos e culturais.  Suas ausências nos 
centros tidos como produtores e transmissores únicos do conhecimento 
legítimo, do saber sério, válido, objetivo científico que são as disciplinas 
e os ordenamentos curriculares é mais um dos mecanismos históricos de 
mantê-los ausentes, inexistentes como sujeitos sociais, políticos, culturais 
e intelectuais (ARROYO, 2013, p.143). 

 

Conforme Munanga (2006, p.18) a escola precisa abrir mão dessa justaposição de 
colocar o saber eurocêntrico acima dos demais, deixando ainda velado “a história do povo 
negro do Brasil e no mundo”, o que provavelmente, mudaria a forma das relações dentro 
do ambiente escolar. E importante perceber-se parte da população afrodescendente que 
somou a construir uma das maiores civilizações do mundo: a egípcia.  

Perceber-se pensante, o que os filósofos chamam de Razão. Razão essa que ainda 
não faz parte do universo dos alunos e alunas de escolas públicas, em sua maioria 
afrodescendente.  Existem segundo Charlot (2013, p.161) alunos e alunas que “[...] nem se 
evadem, nem abandonam a escola: eles nunca entram na escola”. Os dados da 
escolarização darão os contornos dessa população pobres e negros. A Resolução Nº 1 de 
17 de junho de 2004, estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana. 
Essas diretrizes são definidas como um conjunto de: orientações, princípios e 
fundamentos para o planejamento, execução e avaliação da Educação, e têm por meta, 
promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade 
multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais positivas, rumo à 
construção de nação democrática (BRASIL, 2004). 

Nesse sentido a Resolução CNE/CP1/2004 tem como finalidade proporcionar aos 
diversos segmentos étnico-raciais e sociais a efetiva prática dos direitos sociais, políticos, 
econômicos, ela é uma ação afirmativa e, também, uma efetivação da justiça curricular. 

Entendemos o conceito de justiça curricular, enquanto uma estratégia pedagógica 
para combater desigualdades sociais no âmbito escolar que estão perpetuadas em um 
currículo eurocêntrico que afirma a “superioridade” de uma etnia em relação as demais. 
Não basta dizer que o currículo perpassa por três pilares: saber, poder e identidade 
(SILVA, 1999; MOREIRA; CANDAU, 2003). Se faz necessário questionar um único tipo de 
saber, de que forma se articulam as políticas educacionais – para quem - e o direito a outra 
forma de pensar o currículo, a exemplo do pensar Nagô apregoado por Sodré (2017). 

Não obstante as Diretrizes para Educação étnico-racial, trabalhar com atividades 
que enfatizam as contribuições do povo negro no Brasil em muitos casos depende da 
sensibilidade de gestores e professores. Mesmo assim nessa relação do aluno com o saber 
escolar, precisa-se urgente se ensinar “[...] aos alunos o significado de ir à escola, a 
especificidade da escola, o que faz na escola” para Charlot (2013, p.161).  Os alunos falam 
da importância de aprender para a vida. E essa aprendizagem para alunos e alunas 
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acontecem fora da escola.  Para Charlot (2013, p.161) fora da escola aprendemos muita 
coisa (e coisas muito importantes) e temos uma forma de relação com o mundo, com os 
outros, com o saber, com a linguagem, com o tempo, que é diferente daquela que se 
encontra na escola”.  Quando entramos em contato com essa ideia de relação com o outro, 
com o mundo, em uma outra lógica diferenciada, na qual a ideia-força seja a vida 
existencial.  Faz-se necessário perceber os indícios dessa outra lógica da relação de 
horizontalidade, outra percepção de tempo, outra forma de se relacionar com o mundo e 
no mundo.    

Retomando Sodré (2017), talvez a escola brasileira precise se banhar e penetrar 
na conceituação do Pensar Nagô. Conhecer as possibilidades de educação crítica e 
problematizadora, pela educação popular, pelas pedagogias freireanas e assentar no chão 
das escolas, as pedagogias da capoeira centrada na ancestralidade, oralidade, memória e 
movimentos.  A experiência do vivido na roda de capoeira pelos alunos e alunas é uma 
probabilidade de mobilizá-los para a compreensão da necessidade da aquisição do saber 
científico a partir do eu empírico, que está carregado de emoções, saberes e fazeres 
cotidianos, sem desprezar o saber local da comunidade, dos grupos locais de cultura.   

 
2.3 O Grupo Capoeira Angola Palmares 

 
O Grupo Capoeira Angola Palmares – Roger iniciou suas atividades em março de 

1998, na Escola Piollin (atual Centro Cultural Piollin), no Roger, em João Pessoa – PB, por 
iniciativa de Dário Pereira João e Maria de Lourdes Farias Lima (na época instrutor e 
cordel amarelo respectivamente). O Grupo está filiado à Associação Brasileira e Cultural 
de Capoeira Angola Palmares, fundada em 20 de novembro de 1979, por Norival Moreira 
de Oliveira - Mestre Nô. (CORRÊA, 2018). O Grupo tem por objetivo desenvolver 
atividades com as manifestações da cultura afro brasileira, principalmente, a Capoeira 
Angola com a finalidade de desenvolver atitudes de respeito, dentro e fora da roda; 
reconhecimento da historicidade da capoeira; e combate as práticas de discriminação.   

Atualmente, o Grupo realiza suas atividades na Casa Pequeno Davi, no Roger, nas 
segundas, quartas e sextas, à noite e no Centro Cultural Piollin nas terças e quintas à tarde. 
Não há um número fixo de membros participantes nas atividades, mas nesses primeiros 
seis meses de 2019 o Grupo teve uma frequência de 65 integrantes nas aulas realizadas, 
entre crianças, adolescentes, jovens e adultos.  Os cordéis (graduações utilizadas pelos 
capoeiristas) usados pelo Grupo Capoeira Angola Palmares estão organizados em três 
níveis: inicialmente, os cordéis de alunos (verde, verde e amarelo, amarelo, amarelo e azul 
e azul); o cordel de contramestre(as) nas cores verde, amarelo, azul e branco; e os cordéis 
de mestre: branco com ponteiras verde; branco com ponteiras amarelas; branco com 
ponteiras azul; e branco.   

O grupo realiza encontros anuais de capoeira que conta com a participação de 
capoeiristas de João Pessoa, de outras cidades da Paraíba e de demais estados brasileiros. 
O intuito dos eventos é realizar socialização de conhecimentos e a troca de cordéis dos 
integrantes do grupo. 

 
2.4 A Escola Estadual de Ensino Fundamental Ana Higina 

 
O Bairro Roger está dividido entre Alto Roger e Baixo Roger. O bairro faz parte da 

10ª Região orçamentária do município de João Pessoa - PB. O Roger possui 10.381 
habitantes e o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH de -0,12, com base nos dados de 
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população Sposati (2010) e do índice de exclusão (2009) fornecidos respectivamente, 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e pela Prefeitura Municipal de 
João Pessoa – PMJP. O bairro possui quatro comunidades: Terra do Nunca, Buraco da Gia, 
a Comunidade do “S” e a Comunidade Asa Branca, reconhecidas como Zona Especial de 
Interesse Social (ZEIS) pela PMJP.  As instituições de educação formal no bairro são: a 
EMEF Mons. João Coutinho e a EMEF Frei Afonso e uma escola estadual, a EEEF Ana 
Higina. Os espaços de educação não formal são: Centro Cultural Piollin, antiga Escola 
Piollin, Casa Pequeno Davi e a Casa das Irmãs.  A Escola Estadual de Ensino Fundamental 
Ana Higina está situada à Rua Dezenove de Março, S/N, Roger.  

A escola foi inaugurada em janeiro de 1984, no governo de Wilson Braga, pelo 
Secretário de Educação José Jackson Carneiro. Ela atende, em sua maioria, estudantes do 
Roger e de suas comunidades. No ano letivo, 2017, a escola desenvolveu os seguintes 
projetos: 1) Alumbrar (parceria da Secretaria de Educação com o Ministério de Educação 
e Cultura – MEC) que visa a correção da distorção idade/série. No turno da tarde, o 
Alumbrar equivale ao 6º e 7º anos e pela manhã, ao 8º e 9º ano, atendendo a adolescentes 
dos 13 aos 17 anos; 2) Primeiros Saberes da Infância (PSI), os professores participam uma 
vez por mês de um curso de qualificação para trabalhar com alfabetização; e Projeto de 
Intervenção Pedagógica, que busca reduzir os casos de violência na escola (GESTORA DA 
ESCOLA, 2017).   

Neste ano de 2017, a escola não formou uma turma de 1º ano fundamental, pois 
segundo a gestão não houve uma procura por matrículas suficientes que gerassem a 
abertura de uma turma para este ano letivo. No turno da manhã são atendidos os 
educandos que estão cursando do 6º ao 9º ano e os alunos do Alumbrar que estão entre o 
8º e o 9º ano; no turno da tarde atende aos estudantes que estão cursando do 2º ao 5º ano 
e os alunos do Alumbrar do 6º e 7º ano.  Na época a escola possuía uma diretora que 
atuava nos dois turnos, manhã e tarde, uma coordenação pedagógica do 6° ao 9° ano; uma 
professora responsável pelo projeto do 2° ao 5° ano, Projeto Primeiros Saberes da 
Infância (Secretaria de Educação).  Segundo gestora, foram matriculados no ano de 2017 
cerca de 235 estudantes. A escola tinha 15 professores do 2° ao 9° ano. A equipe de apoio 
é formada por uma merendeira, um auxiliar de serviços gerais e um porteiro (RELATÓRIO 
DE ESTÁGIO, 2018).   

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Ana Higina possui cinco salas de aula, 
uma sala de informática, uma sala para o Programa Mais Educação, uma cozinha, um 
refeitório, uma quadra, dois sanitários para uso dos estudantes, sala de professores, sala 
da direção e sala da secretaria; não possui biblioteca. 

 
2.5 O olhar da professora 

 
Em nosso diálogo com a educadora25 através de entrevista realizada no dia 16 de 

setembro de 2019, nas dependências da UFPB, buscamos relacionar as seguintes 
questões: a) percepção da capoeira no chão da escola; b) motivação de tematizar a 
capoeira; c) as práticas da capoeira na sala de aula; d) colaboração da capoeira na 
formação; e) a avaliação dos resultados e, por fim, f) como a capoeira contribuiu para 
despertar, nas crianças, a identidade com a cultura afrobrasileira. Sendo assim, esses 
apontamentos contribuíram na apreensão sobre a relação entre capoeira e aprendizagem 
escolar.   

 
25 A educadora é licenciada em Pedagogia e pós-graduada em psicopedagogia e foi professora na turma de 
3º ano do ensino fundamental, anos iniciais, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Ana Higina. 
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A nossa questão inicial foi “Como você percebe a capoeira no chão da escola?” 
 

Bom, foi ótimo a capoeira no chão da escola porque eu trouxe pra mim 
um conhecimento que eu tinha apenas na teoria. Então, eu pude perceber 
na prática o quanto a ginga me ajudou no letramento, na alfabetização. E 
deu também para os alunos um conhecimento da palavra daquele 
instrumento que eles tanto utilizavam, que eles brincavam, né, na roda. E 
uma coisa que me ajudou demais na capoeira foi a disciplina. A disciplina 
da capoeira levou para a sala de aulas um aluno totalmente diferenciado. 
Eu tive na turma, é, presidente de sala com crianças com sete, oito anos e 
bastante responsável e ali bem, assim, comprometido com a educação. É 
tanto que a gente fez vários trabalhos com esse grupo, né, que fazia parte 
da capoeira e eles me ajudaram demais na organização da sala 
(Professora Regina, em 16/09/2019). (sic.)  

  

A educadora, inicialmente, ressalta a importância da relação entre teoria e prática. 
Afirma, na sequência, que a “ginga” contribuiu no processo de letramento e na percepção 
dela e de demais pessoas a ginga é o jogo em si. É importante ressaltar que a ginga 
constitui-se no principal movimento da capoeira, porque em nossa formação na Capoeira 
a ginga é o elemento que liga todos os movimentos de ataque e defesa. Gingar nesse vai e 
vem é a própria filosofia da Capoeira Angola. O que nos faz trazer para esse diálogo 
Campos (2009, p. 43), quando ele coloca que “a ginga é a característica marcante do jogo 
da capoeira e identifica cada capoeirista, seu estilo, manha, malícia, habilidade e 
competência”.    

A educadora prosseguiu nos falando sobre a importância dos instrumentos 
enquanto recursos didáticos. De fato, os instrumentos relacionados ao brincar provocam 
uma maior interação e na Capoeira possibilitam o ritmo corporal e o toque da alegria, do 
Axé, que possui significado de energia vital que agrega. Na construção final dessa resposta, 
a entrevistada colocou a relação entre disciplina na capoeira e disciplina na sala de aula, 
em que se observa que esta disciplina contribui na aprendizagem e na organização da sala, 
salientou, também, o fato de as crianças se tornarem mais responsáveis e lideranças.   Em 
nossa compreensão, essa “disciplina” é algo sim que possibilita o processo de 
aprendizagem, pois após as crianças entenderem que também são parte responsável pela 
aprendizagem às trocas de saberes são mais fluídas e prazerosas. Salientando que a 
disciplina na Capoeira enquanto um saber cultural e não da prática desportiva possibilita 
uma tomada de consciência sobre o lugar em que esteja inserido: ser capaz de ver a outra 
pessoa e ceder o lugar de fala; saber esperar; ajudar na aprendizagem do outro, ou seja, 
um disciplinamento de atitude cooperativa e não de adestramento dos corpos.    

Na segunda assertiva indagamos: “Como você compreende a relação entre 
capoeira e aprendizagem escolar?” 

 
Eu compreendo como uma troca de experiências. Porque a capoeira me 
trouxe uma prática e a educação levou para a capoeira o conhecimento 
científico. Então, quando juntou isso aí o aluno só teve a ganhar, porque a 
gente trabalhou o que era capoeira e o conceito da capoeira na parte 
histórica da sociedade, como é visto esse capoeirista, como era visto 
antigamente. Porque era criminalizada. Porque hoje não é mais, né. Não é 
mais entre aspas, a gente sabe que ainda tem os preconceitos. Mas, a 
capoeira deu pra mim trabalhar o conceito histórico e social dentro da 
sala de aula (Idem). (sic.)  
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O olhar da educadora nos chama atenção pelo fato dela não dissociar a sua prática 
da sua formação teórica. Coloca o saber da Capoeira nos dois pilares, o da empiria e o da 
ciência. Sendo que, na primeira parte ela deu ênfase à prática e, agora, ela ressalta os 
aspectos teóricos conceituais e contextuais da historicidade da capoeira de como a 
capoeira já foi vista enquanto prática marginal e como ainda hoje sofre preconceitos. 
Sobre esse processo de marginalização sentimos a necessidade de discorrer mais sobre o 
que se associa a essa “prática marginal”. Nesse sentido, o que é ser marginal? Infringir as 
normas sociais ou está à margem da sociedade? Ser o contraventor ou ser marginalizado? 
Ou ter ficado à margem esperando a segunda abolição? Para Chalhoub (1996) ser 
marginal significa pertencer à classe pobre rotulada de “classe perigosa” instituída de uma 
massa despossuída de bens e tendo como recurso se apropriar dos bens alheios para 
sustentar a sua família. Chalhoub (1996, p. 20) cita uma escritora, Mary Carpenter, que 
utilizou o conceito de classes perigosas como sendo “[...] as constituídas pelas pessoas que 
já houvessem passado pela prisão, ou as que, mesmo não tendo sido presas, haviam 
optado por obter o seu sustento e o de sua família através da prática de furtos e não do 
trabalho”. 

Dessa forma, o preconceito que se apresenta hoje vem desse processo histórico 
que vê a capoeira com associação dos marginalizados que realizavam suas rodas porque 
estavam à “vadiagem”. Essa passagem nos remete a menção do Código Criminal do 
Império do Brasil de 1830 que rotulou os Capoeiras duramente perseguidos a partir da 
subjetividade de quem aplicasse à lei que utilizavam a terminologia “vadios e mendigos” 
para enquadrá-los. Esse processo histórico legitimou ainda mais o racismo institucional 
de negação dos direitos da população negra que continuou incriminando a Capoeira e seus 
praticantes no Código Penal de 1890 através do Decreto 847 de 11 de outubro de 1890 
que perdurando aproximadamente quarenta anos (BRASIL, 2014). Por isso, que essa 
historicidade precisa ser refletida na prática pedagógica lembrada pela educadora. E 
nesse percurso de reconhecimento, a capoeira no chão da escola e, principalmente, no da 
sala de aula é uma transposição de justiça social para a justiça curricular. Como ficou 
evidente na resposta subsequente sobre o questionamento de como está explícito quando 
indagamos sobre “Quais as atividades desenvolvidas com capoeira e como elas 
aconteceram em sala de aula?” 

Bom, a gente desenvolveu o livro O Herói de Damião, né, que ensinou 
bastante e fez com que os meninos percebesse outros heróis mais 
presentes, né, e começou a chamar o mestre Dário de herói, porque 
começaram a ver essa presença desse herói que Damião tanto gostou 
nele, né, e no caso, você. E me ensinou, assim bastante, porque quando a 
gente ia pra parte prática a instrumentalização, o ritmo, né, o letramento, 
o alfabeto, o contar as sílabas batendo palmas como a capoeira. Então, a 
capoeira me ajudou demais, porque ai os meninos sabiam quantas sílabas 
tinha uma palavra, o ritmo pra trabalhar a matemática com a contagem, 
é a sequência, a importância de ceder o outro a vez quando se tem uma 
roda de capoeira, onde um respeita o outro, o respeito ao sair e ao entrar. 
Então, tudo isso me ajudou bastante na disciplina, no letramento, na 
matemática, na história, na geografia, porque a gente trabalhou espaço, a 
gente trabalhou as formas geométricas, no caso a roda, o tambor. Então 
foi bastante interessante na prática em sala de aula (Idem). (sic.).  

A educadora trabalhou várias habilidades e competências de forma 
contextualizada. A contação de história “O Herói de Damião: em a descoberta da 
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capoeira”26 possibilitou os alunos adentrarem no encantamento do mundo literário cujo 
herói não segue um padrão estético eurocêntrico. Assim vemos uma aproximação mais da 
realidade dos alunos sobre o sonho de uma criança com a capoeira e que foi descobrindo 
os ritmos e movimentos. Corroborando para uma proximidade de identidade na infância 
com a Capoeira. Essa identidade é pessoal e cultural. Daí por diante, a educadora Regina 
desenvolveu diferentes atividades relacionando os saberes docentes e os sabres culturais 
que foram problematizados a partir da prática dos educandos com a Capoeira e 
contextualizados com o livro Herói de Damião. O que nos faz novamente dialogar com 
Santos (2002, p. 46): 

[...] os diferentes olhares sobre o estudante, o professor, o currículo e as 
instituições escolares levam hoje a valorização  de saberes da experiência 
social e cultural, do senso comum e da prática, como elementos 
indispensáveis para o desenvolvimento de habilidades e competências 
necessárias a solução, tanto dos simples como dos complexos problemas 
da vida pessoal e profissional dos indivíduos. 

 Dessa forma, a experiência escolar-cultural fortalece o processo de ensino e 
aprendizagem a partir das atividades em que a Capoeira contribuiu na contagem de 
sílabas; na matemática e nas sociabilidades das relações de uns com os outros, pois como 
bem disse Regina “quando se tem uma roda de capoeira, onde um respeita o outro, o 
respeito há ao sair e ao entrar” (Grifo/acréscimo nosso). 

Por fim, dialogamos sobre a capoeira e a discussão da identidade negra “Trabalhar 
com capoeira favoreceu o despertar, nas crianças, da identidade com a cultura afro-
brasileira?” 

Com certeza, porque a capoeira fez com que eles compreendesse, é várias 
coisas, porque a capoeira a trabalhar com eles a abayomi, a boneca. Então 
confeccionar a boneca, pegar aquela boneca. Aquela boneca tinha um 
significado porque pesquisado com ela a história, então ligaram a 
capoeira a isso porque eu mostrei pra eles que veio naqueles navios 
aquela boneca, veio o ritmo, veio a religião, né. Por que o povo negro 
ainda necessita dessa identidade? Pra poder se firmar socialmente. 
Porque a gente olha numa sociedade que é totalmente branca e quando a 
gente vê dentro da escola algo que vem da sua raiz é muito gratificante. 
Porque ele vai vê. Ah, a escola é minha, a escola não é de branco, então a 
escola eu posso ficar. Então a capoeira fez essa ligação. E como no bairro 
a capoeira é bastante presente, então, eles vê no quintal de casa, eles vê 
numa praça, vê no Piollin, vê no Pequeno Davi, então vê também na escola 
fez aquela ligação e eu percebi que o respeito que tinha com o mestre 
Dário, com a mestre Malu, na capoeira, começou a ter comigo. Então, o 
silêncio. Até hoje eu vou na escola, quando eu chego lá que eu entro na 
turma aquele silêncio, me responde como é que tá, as perguntas. Então, e 
aí como é que estão? Eu tô estudando professora, eu tô lendo. Então esse 
respeito que ficou que eu vejo assim muito com uma ligação com a 
capoeira, porque a capoeira deixa a gente assim de igual para igual, o 

 
26 O livro O Herói de Damião em a descoberta da capoeira, de autoria de Iza Lotito de 2006 conta a história 
de uma criança de sete anos chamada Damião, o garoto adora brincar de herói, porém não se identifica com 
os heróis do cinema e da TV. “Não tem herói da minha cor? Danou a esbravejar!” Muito descontente, ele sai 
para dar uma volta e encontra uma roda de capoeira. É convidado pelo mestre para participar. Aprende 
alguns movimentos e é batizado (recebe seu primeiro cordel – graduação da capoeira) passando a se 
identificar com o mestre e os demais companheiros de capoeira. 
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sentar no chão, eu acho muito lindo o ritmo. Então na sala de aula me 
ajudou demais, demais mesmo, é tanto que as minhas aulas eu gosto 
muito de dar em círculo pra poder manter aquela formação do círculo da 
capoeira pra poder, e tinha a batida. A gente tinha as batidas quando 
queria fazer silêncio com duas batidas eles silenciavam. Então, coisas que 
eu aprendi nas rodas de capoeira. Então me ajudou demais porque ficou 
aquela rotina, entendeu. E até hoje eu me sinto muito respeitada porque 
me deram assim, como uma mestra, sabe. Não uma mestra da capoeira, 
mas uma mestra da sala de aula. E eu amei a experiência (Idem). (sic.). 

 
A educadora corrobora em sua fala sobre a necessidade de se repensar à escola 

brasileira, a qual ainda valoriza apenas a matriz europeia. Relacionou a importância dos 
educandos terem os referências da matriz afro indígena na escola para que possam sentir 
integrante ativo da comunidade escolar tendo a possibilidade de desenvolver laços 
afetivos comunitários e sentimento de pertença que auxiliem na afirmação da identidade 
de afro-brasileiros. 

Nessa perspectiva, dialogamos com um importante teórico da discussão sobre a 
identidade (s), que a contextualiza a partir do eu e do outro na vivência. Vivência esta que 
reafirma práticas culturais no campo popular: A cultura popular carrega essa ressonância 
afirmativa por causa do peso da palavra “popular”. E, em certo sentido, a cultura popular 
tem sempre sua base em experiências, prazeres, memórias e tradições do povo. Ela tem 
ligações com as esperanças e aspirações locais, tragédias e cenários locais que são práticas 
e experiências cotidianas de pessoas comuns (HALL, 2009, p.322).  

 De tal forma, ela ainda trouxe a importância do círculo, da horizontalidade do 
diálogo entre educando-educador, da rotina (quer dizer da presença diária do educando 
da sala de aula), do respeito aos mestres que reverbera no respeito ao educador.   

Nesse sentido, a educadora percebeu que ao passar a respeitar o saber dos 
educandos, em troca recebeu o respeito e admiração, tornou-se parte da roda, recebeu a 
valorização de um mestre, uma pessoa que vista como possuidora de sabedoria e 
referenciado pela comunidade.  

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O olhar diferenciado do mestre-educador de capoeira e estudante de pedagogia 
para os processos de ensino-aprendizagem não limitando a prática da capoeira a simples 
repetição de movimentos buscando formar capoeiristas apenas para a roda, para os 
momentos em que o berimbau está tocando. A perspectiva de ensino-aprendizagem de 
capoeira realizado no Grupo, na Escola, nas ONG’s por onde passamos busca ressaltar 
aspectos formativos outros da capoeira: historicidade, cooperatividade, corporeidade, 
respeito ao outro, solidariedade, musicalidade, ritualidade, a possibilidade de elevação da 
autoestima, auto superação, enfim, toda uma fonte de saberes-fazeres. 

 Conforme Abib (2017, p. 223) “[...] a capoeira [...] é um rico manancial de 
humanidade, onde muito se aprende sobre a vida e sobre os valores fundamentais para a 
existência humana”.  Houve essa articulação de saberes adquiridos na prática da capoeira; 
na experiência do Prolicen (através do Grupo de Pesquisa Pedagogia Griô) e do Estágio 
Supervisionado III – Ensino Fundamental, da qual surgiu nossas inquietações, qual é a 
contribuição da capoeira para educação escolar?    

A partir de uma transposição didática dos elementos da capoeira para sala de aula, 
realizada na turma de 3º, da EEEF Ana Higina, no ano de 2017, analisamos as 
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contribuições da capoeira, uma experiência da cultura local, do bairro no qual está 
inserida a escola.  Destacando o que Keim e Silva (2012, p.137) fala “[...] da capoeira ser o 
primeiro componente curricular de educação escolar genuinamente brasileiro e com o 
mérito de ser algo voltado à vida e não a meros conteúdos objetivos, utilizados para 
alienar ou seduzir”. Com essa responsabilidade, a professora Maria Regina comprometida 
coma educação como um ato político, centrado no compromisso ético do ato de educar, 
como uma prática social. Percebeu a importância que as crianças davam a experiência da 
capoeira. Ela, fez um diagnóstico contextualizado do bairro onde reside os educandos e 
descobriu a presença da capoeira no bairro, o que levou a educadora a optar  por uma 
pedagogia de projetos e a metodologia de Paulo Freire, para isso firmou uma pareceria 
com o mestre de capoeira que atuava no bairro, na escola e estava estagiando em sua sala 
de aulas.   

Os resultados segundo a educadora foram além do esperado, principalmente, a 
alfabetização de toda a turma, a partir dos saberes prévios que tinham da capoeira. Desse 
modo, a educadora ainda enfatizou que os educandos tomaram a posição de falar, de 
produzir questionamentos críticos frente a realidade da escola e da comunidade. O que 
segundo Freire (2015) a educação não muda a sociedade, a educação muda as pessoas, as 
pessoas mudam a sociedade. O resultado dessa pesquisa nos possibilita esperançar como 
verbo, uma ação consciente que o destino não está pré-determinado, assim, podemos 
coletivamente sonhar um projeto de sociedade justa, pacífica e com equidade para negros 
e não-negros, para trabalhadores, pobres e oprimidos, uma sociedade com justiça social. 
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TERRITÓRIO DE VIDA E DE TRABALHO: TERRITORIALIDADE E LUTA PELA TERRA 
NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE MITUAÇU- PB 

 

Débora Louise Filgueira 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Tratar da questão territorial e da identidade quilombola no Brasil é um grande 
desafio, especialmente pelas problemáticas envolvidas nas relações de fronteiras e poder. 
É com base nestes elementos que o artigo teve como objetivo investigar o processo de 
construção da territorialidade étnica e da luta pela regularização fundiária do território 
da comunidade quilombola de Mituaçu – PB a partir da identidade étnica construída e 
alicerçada num sentido discordante da lógica colonial, uma vez que a luta pela 
regularização do território ressalta as estratégias de resistência que se traduz no 
reconhecimento de uma identidade diferenciada que se reconstrói como expressão de 
suas forças contra as composições hegemônicas de desenvolvimento do Estado e de uma 
sociedade capitalista. 

Propõe-se pensar o assunto tendo como cerne o direito fundamental das 
comunidades quilombolas à regularização fundiária assegurado pelo art. 68 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, fundamentado no direito humano à terra e à cidadania, uma vez que o 
direito à titulação do território quilombola não consiste em um direito isolado, porquanto 
reconhece a importância do território como condição para sua reprodução cultural, social, 
política, econômica e religiosa, ou seja, um complexo de direitos interconectados e, 
portanto, diretamente relacionado com os Direitos Humanos. Destarte, a garantia do 
direito humano à terra, do acesso à propriedade coletiva e dos modos de produção rural 
contribui, consequentemente, para a concretização de seus direitos fundamentais mais 
específicos. Sendo assim, a não concretização deste direito implica em uma violação no 
sentido duplo, qual seja, no aspecto espacial e simbólico. 

Será desenvolvida uma análise acerca da identidade étnica enquanto elemento 
determinante para titulação do território quilombola. Neste ponto, serão discutidos os 
conceitos de identidade e identidade étnica, considerando a identidade territorial, as 
práticas, costumes e herança ancestral, bem como os referenciais simbólicos que 
caracterizam a territorialidade étnica. 

Será analisado o processo de regularização fundiária da comunidade quilombola 
de Mituaçu - PB, consubstanciado na análise de documentos oficiais como o processo 
administrativo de regularização do território em tramitação na Superintendência 
Regional do Incra na Paraíba e demais dados pertencentes a sites e bancos de dados 
públicos. Serão analisados, ainda, os diferentes parâmetros normativos adotados para a 
proteção desse direito, em especial o Decreto nº 4.887/2003 partindo de uma 
interpretação constitucional e de uma abordagem descolonial e intercultural. 

Analisaremos a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.239 e o atual contexto 
político, econômico e social, bem como as mudanças que vêm sendo introduzidas no 
campo dos Direitos Humanos, principalmente, no que diz respeito à questão da 
regularização fundiária dos territórios quilombolas e dos conflitos no campo, revelando a 
importância da territorialidade nessas lutas, trazendo reflexões acerca do racismo 
institucional que consiste em uma das barreiras para a não efetivação da política de 
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regularização fundiária dos territórios quilombolas no Brasil, perpetuando as injustiças 
históricas e desigualdades sociais. 

 
2 PROCEDIMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

O trabalho fundamenta-se em uma abordagem cultural humanística, alicerçada 
pela teoria crítica do conhecimento, pois permite descrições mais aprofundadas e aptas a 
apreender a complexidade das culturas a partir do estudo das relações humanas no 
espaço. Essa perspectiva considera a subjetividade, os sentidos na experiência humana, a 
intuição, os sentimentos e o simbolismo (CLAVAL, 2001). 

Na escala geográfica, é pautada a Comunidade Remanescente de Quilombo de 
Mituaçu, localizada na zona rural do município do Conde, na Mesorregião da Mata 
Paraibana. Quanto à escala temporal, foi optado por trabalhar o período entre 2005 
(certidão de autorreconhecimento da comunidade pela Fundação Cultural Palmares) a 
2018 (julgamento  da ADI nº 3.239 que visava declarar a inconstitucionalidade do Decreto 
nº 4.887/2003), conquanto, por vezes, nos reportamos aos séculos XVIII e XIX, em razão 
da trajetória histórica da comunidade. 

Para melhor compreensão e discussão dos objetivos do trabalho, terá como base a 
interdisciplinaridade, pois busca percorrer por outras áreas do conhecimento. Sendo 
assim, será realizado o diálogo com o campo da Geografia, da História, do Direito, da 
Sociologia e da Antropologia tendo como norte a questão dos Direitos Humanos, uma vez 
que se discute a realidade social, a vivência dos sujeitos negros, a história e a resistências 
desses povos na luta pela efetivação de seus direitos. 

A pesquisa foi ancorada em dados qualitativos partindo de uma pesquisa 
bibliográfica realizada através da consulta aos acervos da Biblioteca Central da 
Universidade Federal da Paraíba – UFPB, do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos – 
NCDH, do acervo bibliográfico do Gestar: Laboratório de Estudos do Território da Cultura 
e Etnicidade. Além da consulta à sites na internet como o banco de teses e dissertações 
defendidas nos programas de pós-graduação da UFPB de Direitos Humanos, Cidadania e 
Políticas Públicas e de Geografia, assim como buscamos artigos publicados em periódicos 
localizados no portal da CAPES, Scielo e Revistas eletrônicas relacionadas às áreas de 
conhecimento compartilhadas, através dos indexadores: “território”; “identidade”, “CRQ” 
e “regularização fundiária”. 

Para tratar os conceitos de território e territorialidade, partiremos de uma análise 
de Ratzel (1990), Santos (2014), Raffestin  (1993),  Haesbaert (2007), Almeida (2010),  
Marques (2015) e Souza (2003). Autores como Barth (2000), Bauman (2005), Almeida 
(2012) e Hall (2006) serão analisados no que diz respeito ao entendimento da identidade. 
Por conseguinte, para dialogar acerca da questão da escravidão, sobre o conceito de 
quilombo e a história dos negros dialogamos com Leite (2000), Munanga (2008), Arruti 
(2006) e Almeida (2002). Quijano (2005) e Mignolo (2007) para abordar os conceitos e 
questões relativos ao pensamento decolonial. Para discutir acerca da terra como Direito 
Humano, partiremos de Almeida (2010; 2012) e Reis (2012). 

A pesquisa também foi documental, tendo em vista que o problema compreende a 
análise de fontes e dados disponibilizados por diversos órgãos e instituições pertencentes 
a sites e banco de dados de domínio público, tais como o Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária – INCRA e a Fundação cultural Palmares – FCP. 

As práticas de campo foram realizadas nos espaços geográficos estabelecidos na 
investigação, sendo imprescindíveis para o desenvolvimento da pesquisa, uma vez que 
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permite uma melhor e mais detalhada compreensão do espaço e das dinâmicas 
territoriais que se realizam a fim de obter informações relevantes sobre a história e as 
lutas da comunidade. 

Na convivência com os moradores, procuramos desvendar através das falas dos 
sujeitos, os elementos étnicos e sócio-territoriais que dão visibilidade a territorialidade 
quilombola. Participamos de algumas atividades desenvolvidas na comunidade desde 
aquelas como as reuniões da associação dos moradores da comunidade, que ocorrem 
mensalmente,  até momentos informais como idas ao roçado e conversas com os 
moradores, registrando no diário de campo as memórias, dinâmicas e impressões, além 
dos registros fotográficos por meio dos quais poderá ser apresentada, com maior riqueza 
de detalhes os momentos ou situações que ilustram o cotidiano vivenciado (MINAYO, 
2009), além de facilitar e auxiliar o discurso oral ou escrito, destacando-se enquanto 
forma de memória por serem realidades materiais por si mesmas, reflexos materiais 
informativos deixados no rastro de quem quer que as tenha emitido (SONTAG, 1977). 

 
3 AUTORRECONHECIMENTO, IDENTIDADE ÉTNICA E CULTURA 
 

É necessária uma releitura da história dos quilombos, pois ainda existe uma visão 
reduzida das comunidades quilombolas, gerada pela invisibilidade consagrada na 
História dominante do Brasil resultado de um projeto colonialista balizado por uma 
ideologia da superioridade da raça branca e por um legado de opressão e subordinação 
das populações escravizadas. 

Segundo Moura (1997), no processo de colonização, a primeira conceituação do 
que era “quilombo” foi realizada pela Coroa portuguesa, como resposta do rei de Portugal 
à consulta do Conselho Ultramarino de 1740: “Toda habitação de negros fugidos que 
passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados nem se 
achem pilões neles”. 

A apreensão de que os quilombos seriam formados unicamente a partir de fugas, 
processos de rebeliões, com a característica de serem grupos isolados ou de uma 
população estritamente homogênea apresenta-se equivocada. Sendo assim, a entrada e 
permanência na terra nem sempre significou uma forma de resistência direta ao sistema 
escravista, todavia sempre revela algum traço de vinculação ou forma de resistência e de 
ruptura ao sistema escravista (RODRIGUES; MARQUES, 2018). 

Tal concepção de que os quilombos eram constituídos por africanos escravizados 
fugidos, fruto de uma herança de um passado colonial, que se fundamentou na ideia de 
“raça” e da hierarquia entre as mesmas, ultrapassa o período do colonialismo e chega aos 
nossos dias como uma história universal e oficial, perpetuando as estruturas de poder e 
dominação ao negar os elementos identitários da população negra com ancestralidade 
escravizada enquadrando-os em reducionismos colonialistas e racistas que começou a ser 
modificada mediante ações e reivindicações dos movimentos sociais identitários durante 
meados da década de 1970 como o Movimento Negro Unificado. Dessa forma, insistir em 
uma concepção reducionista significa negar ou tentar invisibilizar o sentido histórico, 
cultural e político que quilombos possuem. 

Um marco fundamental na história da mudança de tratamento em relação às 
comunidades quilombolas no Brasil foi a Constituição da República de 1988, que após cem 
anos da abolição da escravatura, passou a reconhecer o direito dessas comunidades à 
propriedade definitiva de suas terras, cabendo ao Estado emitir-lhes os respectivos 
títulos. O art. 68 do ADCT representou uma vitória, dado que permite a legitimação do 
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território ancestral via autodefinição da própria comunidade. O reconhecimento dos 
direitos territoriais, revela, assim, a valorização do pertencimento à terra onde edificaram 
sua identidade, construída a partir de processos de resistência e organização desde o 
período escravocrata até hoje, visto que a luta pelos direitos à liberdade, cidadania e 
igualdade ainda fazem parte do cotidiano dessas comunidades. Além disso, no sentido 
mais amplo, remete à preservação da cultura afro-brasileira e de seu patrimônio material 
e imaterial, regulamentados nos arts. 215 e 

216 da Carta Magna de 1988, uma vez que busca valorizar seus modos de criar 
fazer e viver (BRASIL, 1988). 

Essas análises enfatizam a identidade das comunidades quilombolas definidas 
pelas experiências vividas, compartilhamento de trajetórias comuns, pertencimento, 
tradições culturais, valorização dos antepassados, fundamentada numa história 
identitária comum. De acordo com O’Dwyer (1995), a Associação Brasileira de 
Antropologia (ABA) passa a ter, a partir de 1994, uma compreensão mais ampliada de 
quilombo, abandonando o conceito colonialista restrito aos fenótipos africanos e à 
ocupação temporal, mas associdado à ancestralidade, trajetórias comuns de resistência e 
memórias coletivas, levando em consideração a dinamicidade e particularidade da 
trajetória de cada grupo e dos diferentes processos sociais, econômicos e culturais aos 
quais foram submetidos. 

Em 2001, foi editado o Decreto nº 3.912 que operacionalizou e regulamentou o art. 
68 do ADCT no âmbito nacional e que delimitou o marco temporal para a caracterização 
das comunidades como “remanescentes de quilombos”, no período entre a abolição da 
escravidão em 1888 até a data de promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro 
de 1988, ainda utilizando-se de uma noção colonial de quilombo vinculada à definição 
prevista no Conselho Ultramarino de 1740. 

O Decreto nº 4.887/2003 revegou o Decreto nº 3.912/2001 e, por sua vez, aboliu 
a exigência temporal de permanência no território e reconheceu como critério 
fundamental o elemento da autoidentificação e reforça o território como resistência 
cultural onde o componente étnico ganha relevância na forma de ocupação tradicional da 
terra. Através do critério da autoafirmação da identidade étnica estabelecido tanto no 
Decreto nº 4.887/03 quanto na Convenção nº 169 da OIT as comunidades remanescentes 
de quilombos ganharam visibilidade no cenário nacional, ao valorizar a trajetória e as 
experiências de mulheres e homens negros em seus processos de resistência em face do 
aniquilamento físico e cultural, na luta contra a coisificação, o que representa um 
enfrentamento à colonialidade do poder. 

No art. 2º, § 1º e § 2º do referido Decreto é estabelecido um conceito de 
“remanescentes das comunidades dos quilombos” fazendo relação com a resistência 
histórica que esses grupos sofreram, além de destacar a questão étnico-racial na forma de 
ocupação tradicional da terra e a questão da autoafirmação. 

 

Art. 2o Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, 
para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de 
auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações 
territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra 
relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. (Vide ADIN nº 
3.239). 

§ 1o Para os fins deste Decreto, a caracterização dos remanescentes das 
comunidades dos quilombos será atestada mediante autodefinição da 
própria comunidade. 
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§ 2o São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 
quilombos as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, 
econômica e cultural (BRASIL, DECRETO nº 4.887/2003). 

Portanto, ultrapassada é a perspectiva de que o “quilombo” como um lugar 
histórico, um conceito “frigorificado” que demarca a “remanescência” de uma ocupação 
pretérita, com o único propósito de rememorá-la e mantê-la de forma inerte (NEGÓCIO, 
2016), devendo, por conseguinte, ser combatido tal entendimento por meio de uma nova 
relação com o passado, através da mobilização entre cultura e origem, num esforço de 
reconstrução e ressignificação, com instrumentos de preservação dos modos tradicionais 
de vida e de garantias à plena autonomia e fortalecimento dos laços culturais mediante a 
atuação do Estado na concretização das políticas públicas (DUPRAT, 2002). 

É imprescindível, nesse ponto, a análise do caráter das resistências cultural e 
política, do passado e do presente, bem como da relevância do componente étnico na 
forma de ocupação tradicional da terra que se operacionalizam na luta pela regularização 
e titulação dos territórios e, da mesma forma, na luta pela ratificação de suas 
territorialidades no que tange ao reconhecimento da cultura e da forma de organização 
social que se consubstanciam historicamente nesses espaços o que ressalta a importância 
da autoafirmação. 

Considerando-se o processo histórico de configuração dos quilombos no Brasil e a 
realidade vivida, hoje, pelas comunidades quilombolas, é possível afirmar que a história 
dessa parcela da população tem sido construída por meio de resistência e de lutas contra 
o racismo, pela terra e território, pelo respeito à diversidade sociocultural, pela garantia 
do direito à vida digna e à cidadania, bem como pelo desenvolvimento de políticas 
públicas que assegurem os direitos fundamentais das comunidades quilombolas, a fim de 
reparar injustiças historicamente acumuladas. 

A partir da consciência e organização política, o grupo (re)constrói sua identidade 
étnica, ou seja, ações que denotam relações de poder e resistência, passando assim a 
reivindicar a identidade de quilombo, possibilitando a compreensão do sentimento de 
pertencimento dos quilombolas ao seu território e a interação ao seu universo social, 

favorecendo a permanência definitiva através da autodeterminação. Como dispõe 
Almeida (2013, p.16), “comunidades quilombolas em um processo de luta e mobilização 
elaboram uma percepção de justiça que passa necessariamente pela efetivação de seus 
direitos territoriais. O processo de emergência identitária é indissociável de semelhante 
percepção”. 

Mesmo diante da ressemantização do termo, é possível verificar, a partir de uma 
avaliação dos processos demarcatórios, à luz da legislação e das políticas públicas 
brasileiras voltadas à proteção do território, da cultura e do desenvolvimento das 
comunidades quilombolas, é possível constatar que ainda existe um longo caminho a 
percorrer, uma vez que, segundo Marques (2015, p. 22), “a ação do Estado se apresenta 
como agente de manutenção e persistência dessas relações de natureza subalterna”. 
 
3.1 Território de vida e de trabalho: luta pela terra na comunidade quilombola de 
Mituaçu – PB 

 
A abordagem acerca do território por parte da ciência geográfica ganha ênfase em 

meados do século XIX com os estudos de Frederick Ratzel que ancora a categoria do 
território como base para o desenvolvimento do Estado e da sociedade, conferindo um 
caráter político ao conceito e impulsionando a Geografia Política e a Antropogeografia ao 
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desenvolver uma teoria que relaciona território, sociedade e Estado. O autor parte do 
pressuposto de que não se pode considerar o Estado, nem a sociedade sem um território 
que lhes pertença. 

Nesta discussão sobre território em Ratzel, destaca-se, portanto, o conceito de 
“espaço vital” que consiste na fundamentalidade do território para o progresso tanto do 
Estado quanto da sociedade. Em sua concepção, a natureza oferece as possibilidades de 
expansão e desenvolvimento de um povo, de modo que o crescimento do Estado se efetua 
não apenas com a área que esse ocupa, a essa área soma-se aos recursos naturais que 
conformam a sua potência (RODRIGUES; MARQUES, 2018). 

Apesar das críticas ao pensamento de Ratzel não se pode negar a influência de sua 
abordagem para o desenvolvimento de novas discussões da categoria do território 
realizadas por outros autores como Raffestin (1993), Santos (2000), Haesbaert (2007) e 
Souza (2003) que expandiram as análises, trazendo novos elementos como o poder, a 
dimensão filosófica e cultural que possibilita uma melhor compreensão acerca do aspecto 
imaterial que envolve a subjetividade, signos e símbolos. 

Para Raffestin (1993), o espaço precede o território. Portanto, o espaço é um dado 
inerte, é um palco onde tudo está contido, é a matéria-prima do território. O autor afirma 
que o território “é um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e 
que, por consequência, revela relações marcadas pelo poder” (RAFFESTIN, 1993, 144). 

Na sua análise sobre o território, destaca que este é resultado das relações sociais, 
constituídas através das relações de poder, que se realizam em um determinado espaço. 
É necessário que haja relação de poder, relação hierárquica, de dominação. Tal poder não 
se limita ao poder do Estado, mas é algo que emana de outros campos e que se faz presente 
nas relações entre os homens (os “atores sintagmáticos”), ou seja, a concepção de 
territórios não se restringe à escala de poder ao Estado-nação, é preciso atentar para a 
existência da multiplicidade de poderes. 

Haesbaert (2007), por sua vez, destaca a amplitude do conceito de território 
mostrando a diferenciação dos conceitos em função das questões priorizadas, reforçando 
a necessidade de uma análise interdisciplinar para reflexão. Nesse contexto, destaca três 
vertentes básicas dentro da perspectiva polissêmica do território: 

Política (referida às relações espaço-poder em geral) ou jurídico política 
(relativa também a todas as relações espaço-poder institucionalizadas): 
a mais difundida, onde o território é visto como um espaço delimitado e 
controlado, através do qual se exerce um determinado poder, na maioria 
das vezes – mas não exclusivamente  relacionado ao poder político do 
Estado. 
Cultural (muitas vezes culturalista) ou simbólico-cultural: prioriza a 
dimensão simbólica e mais subjetiva, em que o território é visto, 
sobretudo, como o produto da apropriação/valorização simbólica de um 
grupo em relação ao seu espaço vivido. 
Econômica (muitas vezes economicista): menos difundida, enfatiza a 
dimensão espacial das relações econômicas, o território como fonte de 
recursos e/ou incorporado no embate entre classes sociais e na relação 
capital-trabalho, por exemplo (HAESBART, 2004, p.40). 

Partindo de uma abordagem culturalista, é possível afirmar que o território é o 
resultado da apropriação e do uso do espaço na inter-relação das dimensões materiais e 
imateriais o que confere conteúdo à sua história e realização, ou seja, não está unicamente 
fundamentado em uma perspectiva materialista vinculado ao espaço físico, à terra, mas 
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também deve ser levado em consideração a “concepção idealista de território”, uma 
apropriação simbólica que faz parte “das relações sociais o conjunto de representações 
sobre o espaço ou o “imaginário geográfico” que não apenas move como integra ou é parte 
indissociável destas relações” (HAESBAERT, 2004, p. 42). Portanto, o território é o lugar 
da produção da interação da cultura e dos saberes locais, da identificação e do 
pertencimento. 

O poder do laço territorial revela que o espaço está investido de valores 
não apenas materiais, mas também éticos, espirituais, simbólicos e 
afetivos. É assim que o território cultural precede o território político e 
com ainda mais razão precede o espaço econômico (BONNEMAISON; 
CAMBRÈZY, 1990, p. 10). 

Dessa forma, conforme Raffestin (1993) e Haesbart (2004), o território surge a 
partir das condutas de territorialidade de cada grupo social, partindo de um paradigma 
contra- hegemônico resultado de processos políticos, econômicos e culturais 
caracterizados por relações de poder assimétricas, disputas e lutas de acordo com suas 
propriedades, dinâmicas e etc. 

Santos (2000) analisa o espaço geográfico como categoria filosófica, 
interpretando-o a partir da atividade e utilização desempenhada pelos homens, ou seja, o 
território é considerado um conceito quando considerado na perspectiva do seu uso 
(“território usado”). Segundo o autor, é uma categoria relacional, onde acontecem 
interações que se apresentam em constante movimentação e fluxo, concedendo um 
caráter dinâmico ao território. Sendo assim, para Santos, já que o território é determinado 
pelas diferentes funções espaciais ou pelos diferentes usos espaciais, não é possível 
compreendê-lo sem considerar as relações políticas e econômicas que se estabelecem no 
modelo capitalista de produção (SANTOS, 1998). 

O debate sobre os remanescentes de comunidades quilombolas tem como  aporte 
inicial o território. O conceito de território de quilombos assumido atualmente refere-se 
a um local necessário à reprodução social do grupo, incluindo a memória histórica, as 
expressões culturais e suas formas próprias de apropriação do espaço. Os territórios 
quilombolas começaram a ser reconhecidos a partir do entendimento de que as 
comunidades quilombolas formam um grupo étnico (BARTH, 1969), com traços 
diacríticos que as distinguem dos outros grupos (O’DWYER, 2002). 

A territorialidade étnica define os moldes de relações que o grupo institui com o 
espaço onde está localizado. Logo, consiste como “o esforço coletivo de um grupo social 
para ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela específica de seu ambiente 
biofísico, convertendo-a assim em seu território” (LITTLE, 2002, p.3). 

 
3.1.1 Breve histórico da Comunidade Quilombola de Mituaçu - PB 
 

O município do Conde nasce da aldeia da Jacoca, localizada entre os rios Gramame 
e Jacoca e habitada pelos índios Potiguara e Tabajara (SANTOS, 2011). A história da 
colonização do Conde foi extremamente marcada pelas disputas entre portugueses, 
holandeses e franceses e da agricultura e, mais especificamente, do cultivo da cana-de-
açúcar que teve como mão de obra principal os negros escravizados. A formação 
territorial e social desta região da Paraíba é resultante de um intenso processo histórico 
ocorrido em todo o litoral do nordeste brasileiro entre os séculos XVII e XIX, marcado pela 
presença dos indígenas, europeus e negros que começaram a chegar em mais número no 
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litoral paraibano em meados de 1635 para trabalharem nos engenhos de cana-de-açúcar. 
Santos (2011) relata a estreita relação existente entre negros e indígenas na 

formação de Mituaçu. Inclusive, de acordo com os prórpios moradores, o próprio nome 
do lugar é de origem indígena e significa “ave grande”. Quanto à chegada dos negros em 
Mituaçu, a versão mais comum narrada pelos moradores remonta ao século XVII com a 
chegada de três irmãs ex-escravizadas conhecidas por Ii, Kaká e Maria Felipe ou Maria 
Croata (ou Toquarta) que possuíam, segundo os moradores, muito dinheiro e ouro. 

Segundo Marques (2015), as três irmãs teriam desembarcado no Porto de 
Gramame e cada uma foi para onde hoje se concentram as três comunidades quilombolas 
do município do Conde: Ipiranga, Gurugi e Mituaçu. Elas são descritas como “[...] velhinhas 
de cabelo bem enrolado, provavelmente vindas da Bahia, vieram morar em Mituaçu onde 
já havia moradores” (SANTOS, 2011, p. 30). A representante da associação dos moradores 
de Mituaçu também citou a existência das três escravas alforriadas na história de 
formação da comunidade quando foi questionada acerca da vida no quilombo 
antigamente e respondeu: 

 
Os primeiros habitantes foram umas escravas alforrridas. Elas 
trabalhavam com donos de engenhos e aí quando chegou uma certa idade 
eles deram carta de alforria a elas e deram bastante ouro... É essa história, 
né? Aí começa por aí a história de Mituaçu (Entrevista concedida por 
Geilsa Roberto Paixão, 52 anos, em 18/10/2019). 

A comunidade quilombola de Mituaçu, localizada Mesorregião da Zona da Mata, na 
zona rural do município do Conde, Estado da Paraíba, distante 22 quilômetros da capital 
João Pessoa, tem como limites territoriais João Pessoa, ao norte; Paripe, no Conde, ao sul; 
Guaxinduba a leste e Caxitú a oeste. Os acessos para a comunidade podem ser feitos 
através da BR 101, via Caxitú e através do bairro Gramame de João Pessoa e é banhada 
pelos rios Gramame e Jacoca o que faz com que a terra seja bastante fértil permitindo 
que as principais 

atividades locais sejam voltadas à agricultura familiar e à pesca. As terras de 
Mituaçu sempre foram férteis, o que possibilita o cultivo de diversas variedades de frutas 
e raízes produzidos na agricultura de subsistência, como o coco, melancia, manga, banana, 
abacate, coco, caju, acerola, cajá, acerola, inhame, batata, feijão, cará, milho, macaxeira, 
quiabo, girimum, maxixe, quiabo e muito mais. 

 

           Figura 1 - Plantação de macaxeira                            Figura 2 - Plantação de milho 

      Fonte: Registro da autora (2019)                                        Fonte: Registro da autora (2019) 
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Os rios Gramame e Jacoca sempre estiveram presentes no cotidiano da 
comunidade e representam para os moradores muito mais do que uma fonte de sustento 
em virtude da relação entre as práticas sociais e culturais estabelecidas pela comunidade 
a partir destes cursos d’água com importante dimensão simbólica. Para Seu João, que 
nasceu e foi criado em Mituaçu: “A salvação de Mituaçu era o Rio Gramame. O Rio 
Gramame era o pai e a mãe da comunidade. Era de onde vinha o sustento da comunidade”. 

Os dois rios, atualmente, sofrem em decorrência da poluição de suas águas 
resultado do crescimento exponencial do sistema fabril no município do Conde nas 
últimas décadas. Muitos moradores afirmaram que a poluição começou por volta da 
década de 1980 com a instalação da fábrica que hoje é a Coteminas, uma empresa do ramo 
têxtil. Nesse período, houve uma diminuição da pesca e a agricultura começou a avançar 
e desenvolver na comunidade. Atualmente, mesmo não tendo tanta fatura, como os 
moradores costumam expressar, ainda hoje é possível encontrar camarões, caranguejos 
e pequenos peixes em pequena quantidade. 

O problema da poluição dos rios, provocado pelo desenvolvimento do polo 
industrial da cidade do Conde e de João Pessoa, tem demonstrado o racismo ambiental 
que essas comunidades vulneráveis enfrentam, produto de um modelo de 
desenvolvimento hegemônico capitalista, provocando uma expropriação dos territórios. 

Segundo Pinheiro et. all (2017), a questão da expropriação territorial dessas 
comunidades é recorrente, no entanto, não se limita, exclusivamente, ao aspecto físico ou 
material. As questões que envolvem situações como a poluição, implicam também em 
desterritorialização no interior desses espaços geográficos, uma vez que afetam 
diretamente a dinâmica e os referenciais da comunidade já que é um elemento que 
confere significado e orienta práticas sociais. Dessa forma, “mesmo não havendo uma 
perda física de terras, há uma perda do controle dos recursos e expressões do território” 
(2017, p. 268). 

 
Figura 3 - Rio Gramame 

                                    Fonte: Registro da autora (2019) 

 

Além da agricultura e da pesca, existe também a criação de animais de pequeno 
porte como porco, galinha, pato, vaca, peru. 
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Figura 4 - Associação dos Moradores da Comunidade Quilombola de Mituaçu – PB 

                      Fonte: Registro da autora (2019) 
 

                             Figura 5 - Escola Municipal Ovídio Tavares de Morais 
 

 
 

A comunidade passou a se desenvolver em meados dos anos 2000 com a ascensão 
do governo popular. O reconhecimento como Comunidade Remanescente de Quilombo 
pela Fundação Cultural Palmares ocorreu em 2005 e a partir de então, diversas conquistas 
foram possíveis como a construção da Unidade básica de saúde (PSF), o primeiro projeto 
de moradia do governo federal em 2007, o segundo em 2011 e o terceiro projeto em 2017. 
A comunidade ainda possui uma escola de ensino fundamental, uma creche, uma rádio 
local, a associação dos moradores, um campo de futebol, igreja católica, igrejas 
evangélicas (Assembleia de Deus), além de um espaço cultural onde acontece a maior 
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parte das festividades e das práticas culturais que são realizadas na comunidade 
quilombola de Mituaçu – PB. 
 

4 REGULARIZAÇÃO E TITULAÇÃO DO TERRITÓRIO QUILOMBOLA: UM CAMPO EM 
DISPUTA 

 
Segundo dados da FCP, até a portaria n.º 126/2019, publicada no DOU de 

18/07/20193, foram expedidas 2741 certidões às comunidades quilombolas (CRQs). 
Segundo dados da Fundação, o país possui um total de 3.383 CRQ’s. No entanto, boa parte 
das comunidades quilombolas do país ainda carece de regularização. Do número total de 
comunidades remanescentes de quilombos, 42 encontram-se no Estado da Paraíba e 
destas 38 possuem a certidão de autorreconhecimento (FCP, 2019). 

De acordo com os dados da Diretoria de Ordenamento da Estrutura Fundiária, bem 
como do INCRA Nacional (2017), do ano de 2005 até 2018 tinham sido abertos 1747 
processos4 no país e 29 processos envolvendo comunidades quilombolas na Paraíba, cujo 
tempo médio de tramitação, na autarquia, é de mais de 10 (dez) anos. Desses, apenas 278 
territórios quilombolas tiveram seus RTD’s publicados5, envolvendo o quantitativo de 
35.206 mil famílias, numa área total trabalhada de 2.571.551,1106/ha. 

A comunidade quilombola de Mituaçu foi certificada pela Fundação Cultural 
Palmares FCP em 19 de agosto de 2005 (FCP, 2013) e, atualmente, a comunidade possui 
cerca de 331 famílias e, aproximadamente, 900 habitantes. cujo processo de titulação das 
terras tramita no INCRA desde 2007 (INCRA, 2016), sem nenhuma perspectiva de 
conclusão, e está em avaliação, desde 2013, para ser incluído num próximo procedimento 
de contratação para elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação 
(RTID). 

A solicitação de abertura do processo administrativo na Superintendência do 
INCRA- PB, visando à regularização do território, se deu através da Presidente da 
Associação Comunitária dos Moradores de Mituaçu, a Senhora Geilsa Roberto da Paixão 
que permanece na liderança da Associação até a presente data. É fato que as comunidades 
quilombolas do Brasil carecem da efetiva concretização da regularização fundiária, bem 
como de instrumentos que busquem promover o desenvolvimento social e econômico 
decorrente da falta de vontade política, administrativa e econômica, resultado do 
racismo institucional, o que acaba por fragilizar os laços que tais comunidades possuem 
com a terra e impede a possibilidade de alcançarem a condição de autonomia que lhes 
vem sendo negada ao longo da história. 

 
4.1 O direito ao território: uma questão de Direitos Humanos 
 

Segundo Marques (2015), as relações que esses grupos têm com a terra não são de 
negócio, mas de trabalho e de pertencimento. Destarte, a garantia do direito humano à 
terra, do acesso à propriedade coletiva e dos modos de produção rural contribui, 
consequentemente, para a concretização de seus direitos fundamentais mais específicos. 
Sendo assim, a não concretização deste direito implica em uma violação no sentido 
duplo, qual seja, no aspecto espacial e simbólico, uma vez que a terra é muito mais do que 
uma mera possibilidade de fixação ou de sustento; antes, é condição para a existência do 
grupo e de continuidade de suas referências simbólicas. 

Reconhecidas como populações tradicionais as comunidades quilombolas 
dependem da terra, que é, a um só tempo, capital natural, meio de sobrevivência, de 
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reprodução da vida e da sociedade e também expressão de territorialidade. Para além de 
sua dimensão física e de sua importância como provedor de recursos, o território é um 
lugar que inspira um sentimento de pertencimento, fornece elementos constitutivos da 
própria identidade do grupo e está investido de uma história e memória particular, 
construída pela coletividade. Sendo assim, a o território é fundamental para que as 
comunidades possam expressar seus modos de criar, fazer e viver. 

Segundo Reis (2012), a questão da terra enquanto direito humano ganhou 
visibilidade a partir das pautas dos movimentos sociais em meados dos anos de 1970 em 
interação com os movimentos camponeses da Igreja Católica progressista e da rede 
transnacional de direitos humanos, que também influenciou a forma como o movimento 
de direitos humanos foi construído no país. 

É relevante, portanto, discutir a questão do direito territorial e a proteção 
social/cultural dessas comunidades, notadamente, diante do contexto político-econômico 
brasileiro de retrocesso no que diz respeito aos direitos humanos, especialmente das 
minorias étnicas, resultado das políticas econômicas e sociais de austeridade adotadas 
pelo Estado perpetuando a situação de vulnerabilidade que a indefinição da posse sobre 
as terras acarreta, gerando violência, fragilizando os laços étnicos e culturais, assim como 
suas identidades, revelando um grande abismo entre a letra da lei e a efetiva 
concretização do acesso à terra no Brasil, algo que tem se agravado, mas não é novo, 
perpassando séculos que revelam a estrutura agrária altamente fundamentada no 
latifúndio, nas elites agrárias desigualdade. 

Os obstáculos à efetivação do direito à terra para as comunidades remanescentes 
de quilombos refletem as estruturas coloniais de poder, uma vez que o controle sobre o 
direito à terra tem servido de instrumento de opressão em face das negras e negros desde 
a instituição da Lei de Terras de 18550 que instituiu a propriedade privada como única 
forma de acesso à terra. 
 
4.2 A Odisséia jurídica para a proteção das territorialidades 
 

A trajetória das comunidades quilombolas remete ao fim da escravidão e da luta 
pelo reconhecimento enquanto sujeitos de direitos. Mesmo após a abolição do sistema 
escravista no Brasil em 1888, os ataques de setores políticos e econômicos da sociedade 
brasileira, principalmente das oligarquias agrárias, atualmente sob a denominação de 
agronegócio latifundista, insistem em perpetuar estruturas coloniais de exercício de 
poder. Tais fatores implicam não apenas o meio social, também estão presentes no Estado 
e nos seus órgãos, sejam eles do Executivo, Legislativo ou Judiciário, estabelecendo o que 
se designa por racismo institucional, interferindo na implementação do art. 68 do ADCT, 
perpetuando as injustiças históricas e desigualdades sociais. 

As lutas envolvendo a concretização do direito conferido pelo art. 68 do ADCT e  
pelos demais diplomas legais, nacionais e internacionais, revelam que os direitos dos 
quilombolas são, segundo Negócio (2016, p. 96), em grande parte, “restringidos em 
função de um racismo histórico que, embora velado e sutil, manifesta-se de diversas 
maneiras, tornando- se mais explícito quando esses grupos buscam acessar políticas 
públicas”. Nesse contexto, o racismo institucional se expressa através das instituições 
jurídicas e sociais, encoberto através de procedimentos corriqueiros e, “aparentemente”, 
resguardados pelo Direito. 

Apesar do avanço legislativo advindo do art. 68 do ADCT, diversas estratégias 
políticas e governamentais, marcadas pelo racismo institucional, por discursos 
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ideológicos e elitistas, além dos dispositivos jurídico-formais e procedimentos 
burocrático-administrativos, dentre outros fatores, levam a incapacidade do Estado em 
promover, mediar e realizar a regularização fundiária, principalmente, quando 
confrontado com a expansão das fronteiras agrícola e pecuária, da mineração, das 
hidrelétricas e de outros empreendimentos, o que faz com que essas comunidades percam 
boa parte de seus territórios, ocasionando tensões e disputas no campo, dificultando o 
exercício das atividades rurais, que acaba por comprometer e fragilizar as memórias e os 
laços culturais e étnicos que estas possuem com o território. 

A atual conjuntura política e econômica do país ainda é crítica, uma vez que vem 
colocando em cheque as políticas públicas em virtude das medidas de austeridade 
adotadas, inicialmente, pelo ex presidente Michel Temer, com o advento da Emenda 
Constitucional n.º 95/2016 que implementou uma política de reforma econômica de 
longo prazo consubstanciada na redução dos gastos públicos e do papel do Estado em 
suas funções de indutor do crescimento econômico, as quais, tem contribuído para o 
crescimento exponencial da desigualdade dos grupos mais vulneráveis como é o caso dos 
quilombolas. 

O resultado de medidas, pautadas no ideário neoliberal, tem tido forte impacto nas 
políticas fundiárias, exemplo disso é a redução do orçamento público para a titulação dos 
territórios quilombolas, que sofreu uma queda de mais de 97% nos últimos cinco anos, 
estando previsto, para o ano de 2018, menos de R$1 milhão para a titulação dos mais de 
1.700 (mil e setecentos) processos abertos no INCRA (CONAQ, 2018). Tal realidade, 
caracterizada pelo baixo orçamento destinado à titulação, o sucateamento do INCRA, a 
morosidade em concluir os processos, dentre outros fatores, demonstram o racismo 
institucional, operacionalizado pela burocracia estatal, que se revela quando o Estado cria 
obstáculos a concretização de um direito pautando-se na questão racial. 

Com as últimas eleições para Chefe do Poder Executivo e a vitória do então 
presidente Jair Messias Bolsonaro, a primeira medida provisória editada (MP nº 870/19) 
transferiu para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a competência de 
realizar a reforma agrária e a regularização fundiária de áreas rurais, Amazônia Legal, 
terras indígenas e quilombolas e, mais especificamente, a atribuição de identificar, 
reconhecer, delimitar, demarcar e titular as terras ocupadas pelos remanescentes das 
comunidades dos quilombos. 

Embora a Medida Provisória nº 870/19 tenha sido enviada ao Congresso Nacional 
na Sessão Legislativa anterior, ela foi rejeitada na atual sessão legislativa (22/05/2019). 
Mesmo havendo vedação constitucional para a reedição, numa “mesma sessão 
legislativa”, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou tenha perdido a eficácia 
(artigo 62, §10 da CRFB/19886), foi reeditada uma nova MP (MP nº 886, de 18 de junho 
de 2019) que possuía o mesmo teor da anterior, estabelecendo que constituem áreas de 
competência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a “reforma agrária, 
regularização fundiária de áreas rurais, Amazônia Legal, terras indígenas e terras 
quilombolas", cabendo ao Ministério a identificação, o reconhecimento, a delimitação, a 
demarcação e a titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos 
quilombos. A Medida Provisória nº 870/2019, então, passou a ser convertida na Lei nº 
13.844, de 18 de Junho de 2019. Verifica-se, nesse contexto, uma busca frenética por 
burlar e negar os direitos dessas comunidades. 

Em razão de sua natureza reconhecidamente supralegal, os direitos assegurados 
na Convenção nº. 169 tem aplicabilidade imediata, nos termos do artigo 5º, § 1º da 
Constituição Federal de 1988, independentemente de qualquer regulamentação. Ora, a 
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Convenção nº.169/OIT dispõe em seu artigo 6º, “1.a” e “2”7 que governos deverão 
consultar os povos interessados cada vez que forem previstas medidas administrativas 
ou legislativas suscetíveis de afetá-los diretamente, de boa-fé, mediante procedimentos 
apropriados, e através de suas próprias instituições representativas, o que constitui o 
direito à consulta prévia, livre e informada. 

 

Art. 6º. 
Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão: 
a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados 
e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez 
que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis 
de afetá-los diretamente;  
b) estabelecer os meios através dos quais os povos interessados possam 
participar livremente, pelo menos na mesma medida que outros setores 
da população e em todos os níveis, na adoção de decisões em instituições 
efetivas ou organismos administrativos e de outra natureza responsáveis 
pelas políticas  e programas que lhes sejam concernentes;  
c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das instituições e 
iniciativas dos povos e, nos casos apropriados, fornecer os recursos 
necessários para esse fim. 
As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão ser 
efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias, com o 
objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca 
das medidas propostas. (BRASIL, 2004). 

 
Da mesma forma, a Convenção prevê no art. 7.1 que os povos interessados deverão 

ter o direito de escolher suas próprias prioridades na medida em que ele afete as suas 
vidas, crenças, instituições e bem-estar espiritual, bem como as terras que ocupam ou 
utilizam de alguma forma (BRASIL, 2004). Diante disso, toda medida administrativa ou 
legislativa que possa afetar os povos das comunidades tradicionais deve ser submetida a 
sua consulta prévia, livre e informada. Tal consulta é importante por privilegiar uma 
relação entre os Estados e seus grupos étnicos pautada no respeito as suas 
particularidades e modos de vida, garantindo- lhes autonomia para decidir sobre assuntos 
que lhes afetem, rompendo, assim, a relação e impositiva historicamente existente entre 
o Estado e os povos de comunidades tradicionais, estabelecendo um novo paradigma 
isonômico de respeito à diversidade. 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) está sendo 
comandado pela ex-deputada Tereza Cristina (DEM/MS), que coordenava a Frente 
Parlamentar da Agropecuária (FPA) no Congresso Nacional. É preciso também destacar 
que a pauta do MAPA não dialoga com os direitos territoriais dessas comunidades. A nova 
configuração ministerial proposta pela Medida Provisória já demonstra, claramente, quão 
temerária será essa mudança e o quanto afetará a regularização fundiária das 
comunidades quilombolas cujo processo ainda não foi concluído e daquelas que nem 
sequer estão em fase de regularização. Destarte, ao delegar a identificação, o 
reconhecimento, a delimitação, a demarcação e a titulação das terras ocupadas pelos 
remanescentes das comunidades dos quilombos ao Ministério da Agricultura, 
comandado e fortemente influenciado dos grandes latifundiários e ruralistas, ou seja, 
daqueles que desde sempre estiveram no centro dos grandes conflitos de terras no país, 
o governo, obviamente, acaba cedendo às pressões e ao poderio econômico e político 
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destes grupos que detém a grande malha fundiária no Brasil contra os direitos das 
populações tradicionais. 

No âmbito do poder Judiciário, tivemos a proposição da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 3.239 contra o Decreto nº. 4.887/2003, no mesmo ano em que 
passou a ter validade, pelo Partido da Frente Liberal - PFL, atual Democratas - DEM, que 
só foi julgada em fevereiro de 2018, após 15 anos de tramitação na Suprema Corte. 

Nesse contexto, Walter Mignolo (2017) afirma que é impossível analisar qualquer 
fenômeno político-global dos últimos tempos dissociado da noção de colonialidade, uma 
vez que para ele a colonialidade é o “lado mais escuro da modernidade” (MIGNOLO, 2017, 
p. 1). Dessa forma, a colonialidade faz parte da própria modernidade, ou seja, “não há 
modernidade sem colonialidade” (MIGNOLO, 2017, p.2). Sendo assim, partiremos dos 
pressupostos da colonialidade e da teoria descolonial para analisar o movimento que se 
deu em torno do ajuizamento da referida ação direta de inconstitucionalidade. 

De forma sucinta, o partido requerente alegou vícios de inconstitucionalidade 
formal e material, sustentando que seria formalmente inconstitucional em razão da 
violação do princípio da reserva legal, ou seja, o Decreto nº. 4.887 somente poderia 
regulamentar uma lei, jamais um dispositivo constitucional, por isso seria necessária uma 
lei prévia. No ponto dos vícios materiais alegados, o partido se opôs à questão da 
autoatribuição, da condição de remanescente das comunidades quilombolas e à 
demarcação das terras por indicação dos próprios interessados. 

Alegou também a questão do marco temporal, no sentido de que “a área cuja 
propriedade deve ser reconhecida constitui apenas e tão-somente o território em que 
comprovadamente, durante a fase imperial da história do Brasil, os quilombos se 
formaram”. Por fim, foi levantado ainda a questão da desapropriação no sentido de que é 
reconhecida a concessão das áreas de quilombos aos seus ocupantes tradicionais, que 
neles se encontravam radicados na data de promulgação da Constituição Federal em 5 de 
outubro de 1988, portanto, não há de se falar em desapropriação. Tal cenário demonstra 
a situação de incertezas, instabilidades, da visão escravocrata presente ainda hoje na 
mentalidade da sociedade, da predominância do colonialismo estatal e racista que as 
comunidades quilombolas enfrentaram e continuam enfrentando. 

Na referida ação, o DEM, ainda que de forma indireta, objetiva que o STF fixasse o 
conceito de quilombo como “comunidades formadas por escravos fugidos, ao tempo da 
escravidão no país” numa tentativa de conferir um conceito de quilombo frigorificado e 
“dicionarizado”, relacionando o quilombo como algo que acabou com o fim da escravidão 
o que revela que as marcas do colonialismo fazem parte do próprio Estado. Ao refutar a 
possibilidade, expressa no Decreto 4.887/2003, de a própria comunidade se autodefinir 
como quilombola, há uma tentativa de deslegitimar a história dos quilombolas, 
silenciando-os, utilizando o Direito como instrumento escolhido para tal empreita. 

Isso reflete o pensamento colonialista e racista que tenta, a todo custo, desvalorizar 
e silenciar a trajetória de lutas e resistências que essas comunidades enfrentaram e 
continuam a enfrentar para terem seus direitos garantidos, imprimindo no inconsciente 
da sociedade que os quilombos findaram-se com a abolição do sistema escravocrata em 
1888. 

Ademais, emerge das manifestações de alguns Ministros do STF a colonialidade do 
poder (QUIJANO, 2005), ao adotarem o mesmo entendimento do DEM: os quilombos 
foram uma experiência que findou com o fim do regime escravocrata no Brasil, o que 
resulta em perda de direitos e garantias conquistados por mulheres negras e homens 
negros. Vejamos trecho do Voto do Ministro Cezar Peluso, relator da referida ação, quando 
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dispõe sobre os destinatários do Decreto impugnado: 

São aqueles que subsistiam nos locais tradicionalmente conhecidos como  
quilombos, entendidos estes na acepção histórica, em 05 de outubro de 
1988. Noutras palavras: os que, tendo buscado abrigo nesses locais 
(quilombos), antes ou logo após a abolição, lá permaneceram até a 
promulgação da Constituição de 1988. (Voto do Ministro Celso Peluso na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.239) 

O Ministro Relator da ação utiliza-se do conceito de quilombo encontrado no 
dicionário para justificar seu entendimento preconceituoso e colonialista, numa tentativa 
de invisibilizar o caráter de lutas e resistências que permeiam esses territórios. Nesse 
contexto, no âmbito do processo, foram solicitados à Suprema Corte vários pedidos de 
audiência pública por diferentes sujeitos. Entretanto, o Ministro Relator da ação entendeu 
pela falta de necessidade de convocação da referida audiência: 

 

E, antes de adentrar-lhe [sic] o mérito, registro que, apesar de muitos 
pedidos para a realização de audiência pública, não descobri razões que 
justificassem, à luz da própria legislação de regência desse instituto (...). 
Ora, à [sic] toda evidência, a causa encerra matéria de direito. Os autos 
estão fartamente instruídos, e não há tema que envolva complexidade 
técnica (Voto do Min. Rel. Cezar Peluso. ADI 3.239/DF). 
 

A negação, pelo Ministro Peluso, da realização de uma audiência pública para 
debater a temática em questão na ADI, limitando, assim, a participação da sociedade civil 
dentro do campo jurídico reflete, de maneira clara, o cerne da formação do nosso campo 
jurídico, profundamente vinculado a uma determinada concepção do direito como um 
sistema fechado, contrário ao pluralismo e ideologicamente estruturado como 
instrumento de poder, contrário ao acesso ao direito e à justiça por parte de determinados 
grupos. 

O significado de quilombo na ADI 3239 revela que a perspectiva descolonial se vê 
ameaçada pela colonialidade do poder (QUIJANO, 2005), considerando que o discurso 
jurídico dos ministros do STF, em tese, nesse julgamento, expressam visões da 
colonialidade que, no entanto, são enfrentadas pela resistência coletiva de homens e 
mulheres negras. 

No mesmo sentido, o Poder Judiciário, frequentemente, tem se destacado, muitas 
vezes negativamente, em desfavor e na contramão dos interesses destes grupos, violando 
os direitos das comunidades quilombolas, com processos demasiadamente longos que 
percorrem anos sem solução prejudicando, ainda mais, o andamento das ações do INCRA 
que já são demasiadamente burocráticas e que não observam a celeridade que deve ser 
intrínseca nos âmbitos administrativos e judiciais, o que acaba por gerar, de certa forma, 
uma descontinuidade das políticas de garantia de direitos constitucionais das 
comunidades remanescentes de quilombos por parte do Estado Brasileiro. Sem falar de 
magistrados altamente despreparados e leigos quando se trata dos direitos humanos 
desses grupos, mas principalmente, de juízes parciais quando se trata de conflitos 
territoriais entre grandes latifundiários, empresários e comunidades quilombolas. 

 
5 CONCLUSÃO 
 

Apesar do avanço no que diz respeito à construção de políticas públicas 
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que  assegurem os direitos fundamentais dessas comunidades tradicionais, ainda 
existe um longo percurso a ser transcorrido diante do atual contexto político e 
econômico brasileiro, onde o próprio Estado tem sido um dos grandes 
responsáveis pela perpetuação das injustiças e desigualdades que esses povos 
enfrentam, fruto de um sistema capitalista e cujas marcas do colonialismo e do 
racismo ainda imperam e sustentam as bases desse Estado. 

No Brasil, é possível encontrar uma sociedade racista, com olhos vendados 
para sua verdadeira história e cultura com desconhecimento da realidade 
histórica da formação dessa nação que carrega as marcas indeléveis do racismo 
que tem sido elemento estruturante de uma lógica econômica de exploração que 
transparece na tentativa de silenciar e subalternizar as negras e negros, suas 
histórias, culturas e saberes, bem como da importância dessas comunidades na 
formação do Brasil, uma vez que a história dos africanos escravizados é parte 
indissociável da história do país. 

Por meio da construção ideológica do branqueamento e da hierarquia 
entre as raças, sustentou-se um imaginário de harmonia e democracia racial que 
buscou apagar da memória social as lutas, as dores e os impactos da escravidão 
na sociedade brasileira. Portanto, a questão da efetivação do direito territorial e a 
proteção social/cultural dessas comunidades, pautada na (re)construção de 
identidades alicerçadas no pensamento descolonial, funciona como um 
instrumento poderoso na construção de uma sociedade plural e multicultural, a 
partir do respeito às diversidades socioculturais e às identidades étnicas, debate 
que se faz fundamental dentro do atual contexto político brasileiro, um período 
de instabilidades, insegurança, de não efetivação das políticas públicas para os 
mais pobres, de relativização dos Direitos Humanos e do desmonte de um Estado 
Democrático de Direito, plural e multicultural que deve proteger as negras e 
negros, seus saberes, modos de viver e seus direitos fundamentais. 
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O DISCURSO DE BOLSONARO NA ASSEMBLEIA GERAL DA ONU E A 

DESCONSTRUÇÃO DA TEORIA DO INDIGENATO 

 

Laura Taddei Alves Pereira Pinto Berquó 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
O presente artigo visa analisar o discurso do Presidente da República Jair 

Bolsonaro pronunciado em 23 de setembro de 2019 na Assembleia Geral da ONU e a 
desconstrução da Teoria do Indigenato para defender a exploração de terras da Amazônia 
brasileira por países alinhados à ideologia ultradireitista do atual governo. Tomando por 
base o Plano de Governo “O Caminho da Prosperidade” em que se fala em parceria com 
Democracias Importantes e a atual política de isenção de vistos para certos países com o 
discurso proferido de que esses turistas possam conhecer a Amazônia livre de incêndios 
e segura, estando a violência também sob controle, verifica-se que a desconstrução da 
Teoria do Indigenato é necessária para que ao integrar o indígena amazônico à sociedade 
“branca”, as extensas áreas poderão ser exploradas. 

É perceptível que quando dispõe em seu discurso sobre áreas territoriais indígenas 
e densidade demográfica não está querendo também sacramentar a Teoria do Fato 
Indígena porque esta reconhece ocupação de áreas por etnias tomando como base marco 
temporal e territorial diverso da Teoria do Indigenato, mas ocupações que já ocorriam 
antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, em que pese a Constituição 
Federal de 1934 já adotar a referida Teoria do Fato Indígena.  

O Presidente da República desmereceu em seu discurso a luta do líder Raoni 
Metuktire, e alçou a figura Ysani Kalapalo. Nas redes sociais verifica-se a adesão ao que se 
acredita ser uma índia verdadeira a partir de fenótipos, desconstruindo o princípio da 
autodeterminação dos povos indígenas. O discurso tem como objetivo não só a 
desconstrução das teorias consagradas acerca da titularidade das terras indígenas, mas 
desconstruir lutas históricas da militância indigenista representada na figura de Raoni, 
distorcendo o discurso da diversidade étnica indígena e utilizando contra o próprio 
movimento indigenista pré-constituinte de 1988.  

O método utilizado foi o método dedutivo em que a partir do discurso do 
Presidente Jair Bolsonaro proferido na Assembleia Geral da ONU em 23 de setembro de 
2019 e analisando seu Plano de Governo “O Caminho da Prosperidade”, concluiu-se que 
houve a defesa do fim da Teoria do Indigenato, prevista constitucionalmente, como 
também houve uma descaracterização da Teoria do Fato Indígena.  

 
2 ANÁLISE DO DISCURSO DE JAIR BOLSONARO NA ASSEMBLEIA GERAL DA ONU NO 
QUE DIZ RESPEITO À QUESTÃO INDIGENISTA 

 
O Presidente Jair Bolsonaro iniciou seu discurso na Assembleia Geral da ONU, em 

23 de setembro de 2019, e nos primeiros 20 segundos agradeço a Deus pela vida e pela 
missão de presidir o Brasil e a partir dessa missão teve a oportunidade de restabelecer a 
“verdade” adotando uma postura oficiosamente religiosa em que pese o Brasil ser um 
Estado laico. Apresenta um “novo Brasil” que como Fênix está ressurgindo após estar à 
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beira do socialismo, com o discurso de que está legitimado pelo apoio popular nessa 
reconstrução, trabalhando arduamente para reconquistar a confiança mundial.  

O ponto importante em que começou a desconstruir as lutas históricas de minorias 
ocorreu a partir do 6’53’’ quando se dirige a Ysani Kalapalo, como representante indígena 
e legitimando seu discurso para falar em Amazônia. Sendo que os Kalapalos são do Alto-
Xingu, área geográfica não alcançada pela geografia amazônica, pois se trata de uma área 
de transição geográfica entre o cerrado e a Amazônia. No seu discurso ficou claro que 
relacionou Amazônia à figura do indígena. Fora da Amazônia talvez não haja indígenas 
nem nações representativas.  

Pela fala disseminada pelos seguidores do Presidente em redes sociais, com 
certeza aquela é indígena em detrimento dos demais autodenominados assim, porque tem 
os fenótipos exigidos pela sociedade não-indígena para dizer quem é e quem não é índio. 
Desconhecem que as nações indígenas têm o direito à autodeterminação e eles serão os 
responsáveis por dizerem quem são ou não indígenas dentro da nação a que pertencem, 
da mesma forma que o Estado Brasileiro por meio da Constituição Federal tem autonomia 
para dizer quem é e quem não é brasileiro nato. 

 Isso para atacar os discursos sobre a tutela acerca da floresta amazônica, no que 
diz respeito à Amazônia Brasileira, cujo patriotismo alegado pelo palestrante, é na 
verdade o reflexo de um chauvinismo que não é tão nacionalista assim quando mais 
adiante fala em soberania, porém elogiando Donald Trump, presidente de um país 
armamentista, que cultiva conflitos em vários países do mundo. Segundo o Plano de 
Governo "O Caminho da Prosperidade", o discurso na campanha presidencial do então 
candidato era estreitar parcerias comerciais com países armamentistas, tidas como 
“Democracias Importantes”: EUA, Israel e Itália. Culpou a mídia perante a Assembleia 
Geral da ONU mais uma vez como sendo a responsável por propalar fakenews sobre os 
incêndios na Amazônia e despertar cobiça de outros países.  

A crítica à imprensa foi recorrente assim como a defesa intransigente de valores 
“tradicionais”, desconstruindo a luta de minorias pelo reconhecimento de direitos. Falou 
dos 14% do território nacional como aspecto negativo, como se os “nativos” não fossem 
tratados como seres humanos e não usufruíssem de nada da sociedade não-indígena. 
Simplesmente ignorou a Teoria do Indigenato e do Fato Indígena, ambas não tendo 
impedimento para coexistirem, embora desde o Governo Dilma a Teoria do Indigenato 
tenha sofrido a desconstrução. 

 A consagração constitucional no art. 231 da atual Carta é fruto da militância 
ferrenha e valorosa indígena da primeira metade dos anos 1980. Trata-se de uma luta não 
reconhecida e desqualificada pelo discurso de Bolsonaro quando mais adiante atacou o 
líder indígena Raoni Metuktire como a serviço de líderes internacionais de olho na 
Amazônia. Os “mesmos direitos” são extensivos aos indígenas, informando que não 
aumentará para 20% da área do território nacional, confirmando o fim da Teoria do 
Indigenato.  

Ainda utilizou a própria diversidade entre as nações indígenas contra esses 
próprios povos para desconstruir a luta social que teve grande projeção na década de 
1980 como já afirmado. Ataca as ONGs amazônicas que lidam com a questão indígena, 
diminuindo a condição indígena a de selvagens. Ou seja, desconhece a realidade de vários 
indígenas que estudam, trabalham, moram em casa de alvenaria, porque limita sua visão 
do índio como aquele que corresponda a certos fenótipos e cultura. Cabe mais uma vez ao 
“branco” dizer quem é índio nessa fala. “O índio não quer ser latifundiário pobre sobre 
terra rica”, segundo ele, porque citando o exemplo das Reservas Ianomami e Raposa Serra 
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do Sol, fala da fertilidade das terras amazônicas, como se a terra amazônica em Roraima 
não tenha se limitado a pasto com o Regime Militar e plantação de arroz. Fala de propósito 
da Raposa Serra do Sol porque o STF reconheceu a aplicação da Teoria do Fato Indígena 
em detrimento da Teoria do Indigenato quando ambas podem coexistir, verificando-se 
por exemplo, a posse de grupos étnicos mais recentes vindos da região das Guianas.  

Discorreu sobre a abundância de minerais na Reserva Ianomami. Leu uma carta 
que direcionada em apoio a Yzani Kalapalo, hoje alçada à representante dos indígenas 
nacionais, desmerecendo sem citar a figura de Raoni Metuktire, para legitimar a nova 
política indigenista de pôr fim à Teoria do Indigenato, em nome de 52 etnias. Reclamou 
das políticas sociais como Bolsa Família como sendo sinônimo de pobreza e não de 
política desmercatilizadora de redistribuição de renda. Logo depois falou nas “parcerias” 
para explorar essas áreas territoriais indígenas, logo não se tratando de defesa de 
soberania, mas de quem poderá ou não explorar a Amazônia dentro do novo modelo 
ideológico. 

 No referido Plano de Governo "O Caminho da Prosperidade" a palavra “índio” é 
localizada se for pesquisado. Logo, não se pensaram políticas indigenistas para o setor, 
nem de uma minoria como a população negra no que tange a luta pelo reconhecimento de 
direitos. Com um passe de mágica parece que tornou o Brasil mais seguro. Em sua fala 
ficou claro quando da possibilidade de ingresso de turistas cujos países foram 
dispensados de visto como forma de “hospitalidade” do povo brasileiro, escancarando as 
portas para parceiros comerciais vestidos de turistas para turistar a Amazônia brasileira.  

Por fim, após discorrer sobre outros ataques a minorias, exortou a ONU a ajudar a 
derrotar o materialismo (leia-se socialismo marxista), materializando o Evangelho de 
João com um sentido totalmente fora do contexto espiritual da tradição joanina tendo 
poupado a todos de subverter para o sentido político a tripla tradição sinóptica nas suas 
citações. O problema do extremismo de direita é justamente desconsiderar a existência 
de pessoas e lutas, tornando-as invisíveis. O discurso apresentado em 23.09.2019 na 
Assembleia Geral da ONU pelo Presidente Bolsonaro é o ultradireitismo excludente de 
minorias, além de colocar o Brasil subjugado aos interesses norte-americanos.  

 
3 BREVE ANÁLISE DO PLANO DE GOVERNO CAMINHO DA PROSPERIDADE 

 
Uma ditadura de extrema-direita, que traz a bandeira de um pseudo-nacionalismo 

confirmada pelas urnas eletrônicas em que as minorias não têm vez e todo ativismo deve 
ser combatido, inclusive o indígena. Mencionando em seu plano de Governo parcerias 
comerciais com "Democracias Importantes" como Itália, Israel e EUA, sem indicar quais 
tipos de produtos seriam comercializados, importadores ou exportadores, tendo por base 
toda a leitura do Plano de Governo "O Caminho da Prosperidade" verifica-se uma política 
de supervalorização das Forças Armadas, de armamento dos cidadãos e a licença de 
policiais para matarem. Não há uma promessa de atendimento da pauta de reivindicação 
da categoria dos profissionais da segurança. Autoriza o que se vê comumente com relação 
à violência policial nas periferias e comunidades como são relatados no cotidiano 
e tenderá a aumentar a violência. 

 O dinheiro do povo brasileiro será direcionado para enriquecer ainda mais as 
poderosas indústrias bélicas, armamentistas desses países que aparecem no ranking dos 
10 mais. O ódio que se fomenta contra Repúblicas como a Venezuela como se o modelo 
adotado não fosse ser o mesmo por Bolsonaro, o de legitimar uma ditadura por meio de 
eleições, como se a miséria do país vizinho fosse obra de escolhas ideológicas, é 
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justificativa que demonstra a subserviência aos EUA de TRUMP que impôs diversas 
rodadas de sanções econômicas e embargos econômicos agravando ainda mais a vida de 
milhares de venezuelanos.  

No Plano de Governo "O Caminho da Prosperidade" toda a maldição que pairou 
sobre o pais é recente, desconsiderando toda a história do país, de privilégios, de roubos, 
de legislação privilegiando os mais abastados desde a origem da colonização como as 
Ordenações trazidas de Portugal, desprezando o próprio modelo de Estado 
patrimonialista português que desconhecia o conceito de eficiência e que só foi 
oficialmente extinto, com a Reforma Burocrática de 1936.  

São menos de 100 anos de eficiência na Administração Pública. Não há a palavra 
"negros" no localizador do Plano de Governo "O Caminho da Prosperidade" como também 
não há índios. A violência tão propalada e controlada conforme discurso apresentado na 
Assembleia Geral da ONU também é citada no referido Plano, trazendo promessas de 
diminuição da mesma através de “planos para se matar gente”, jogando com a emoção da 
população ao trazer a estatística de policiais mortos sem dispor sobre quais as melhorias 
reais que serão trazidas para os profissionais de segurança e as melhorias de vida para a 
população em situação de vulnerabilidade e risco social. Não trata o Plano em combater 
as milícias que vivem paralelamente aos traficantes disputando territórios e com eles se 
confundindo tirando a paz da população. O STF não condenou Bolsonaro por racismo o 
pelas declarações acerca sobre quilombolas. Outro absurdo foram as críticas feitas em 
agosto de 2018 por Jair Bolsonaro à Procuradora Geral da República Raquel Dodge porque 
foi denunciado por racismo por falar dos indígenas. Todo Plano em si é excludente de 
minorias e é compatível com o discurso apresentado quando ataca a taxada “ideologia de 
gênero”.  

Durante a campanha presidencial, o então candidato e agora Presidente afirmou 
que acabaria com todo ativismo e essa é razão pela qual Raoni está sendo combatido, 
devido a sua história de atuação com outras militâncias indígenas na década de 1980 que 
culminou a incorporação da Teoria do Indigenato desenvolvida pelo ex-Ministro do STF 
João Mendes Júnior, ainda no início do século XX, pela Constituição de 1988. Logo, o 
discurso é compatível com o Plano atacar em especial ao descontruir a Teoria do 
Indigenato e apresentar a Amazônia a turistas que são os países parceiros a exemplo dos 
EUA, e que segundo o Plano trata-se de uma “democracia importante” ao lado de outros 
países armamentistas. O discurso de Bolsonaro ao discorrer sobre as riquezas minerais 
como nióbio é um convite à indústria bélica. 

Percebe-se, portanto, que o discurso apresentado por Jair Messias Bolsonaro na 
Assembleia Geral da ONU está em conformidade com o Plano de Governo Caminhos da 
Prosperidade, sobretudo na satanização do socialismo culpando a gestão anterior do PT 
pela recessão e corrupção no país e aproximação com parceiros comerciais citados. 

 
4 SOBRE A TEORIA DO INDIGENATO E SUA CONSAGRAÇÃO CONSTITUCIONAL 

 
Na contramão do que pretendia a Coroa Portuguesa, o Governo Bolsonaro 

pretende justamente retirar os indígenas de suas áreas originais, bem como as 
reconhecidas com posse anterior a Constituição de 1988, ainda que não originários. A 
Coroa Portuguesa tinha como meta manter os indígenas em suas áreas originais para fins 
de catequização por meio da Companhia de Jesus.  

O Alvará Régio de 1º de abril de 1680 para a então Província do Maranhão, foi 
publicado reconhecendo a Teoria do Indigenato, não como consagrado pelo texto 



113 

 

Constitucional de 1988, mas no sentido de fixar indígenas em suas áreas originárias para 
garantir com seu trabalho o sustento dos religiosos a partir do trabalho que teria como 
finalidade a conversão do indígena para garantir a ocupação dos “sertões” do Brasil, no 
sentido de áreas distantes do território da Colônia. 

Não havia, portanto, a formulação da ideia de direito originário e congênito 
adotado pela Constituição Federal de 1988, expresso atualmente na Teoria do Indigenato. 
Porém, verifica-se na doutrina que há defensores de que a Carta Régia de 1798 que 
revogou o Diretório dos Índios de 1755 defende a Teoria do Indigenato que chegou aos 
dias atuais. Nesse sentido para Marco Antônio Barbos, na defesa da Teoria do Indigenato 
como sendo a mesma durante esses séculos na história jurídica brasileira, apresenta o 
seguinte entendimento. 

Será na verdade o Alvará de 1º de abril de 1680, o primeiro reconhecimento legal 
e explícito, por parte do Estado português, dos direitos territoriais e de autonomia dos 
povos indígenas brasileiros e é ainda invocado contemporaneamente na defesa de seus 
direitos, como foi no caso dos índios Guarani, na capital de São Paulo, no qual atuamos na 
condição de seus advogados, tendo sido integralmente aceita a defesa com base no 
indigenato pelo juiz, hoje desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Antônio 
Rulli Jr. (...) O poder judiciário paulista, na decisão mencionada, decidiu que “o indigenato 
foi sempre considerado direito congênito e, portanto, legitimo por si, não se confundindo 
com a ocupação, com a mera posse. O indigenato é fonte primária e congênita da posse 
territorial, enquanto que a ocupação é título adquirido... A posse e a propriedade geram 
direitos para particulares. O indigenato é insuscetível de gerar direitos para os 
particulares.” Com o Alvará Régio de 1680 e com a Lei de 1755, portanto, foi admitido pelo 
Estado português haver um direito originário dos índios sobre as terras brasileiras, 
imprescritível, inderrogável, exclusivo e derrogador de qualquer outro, inclusive dos 
títulos de sesmarias ou outras formas de concessão feitas pelo Estado. Direito esse não 
sujeito a nenhum tipo de tributo ou a qualquer tipo de confirmação, ou seja, o título é a 
própria condição inata de índio 

O discurso bolsonarista apresentado na Assembleia Geral da ONU descontrói a 
história da militância indigenista que militou em favor da Teoria do Indigenato adotada 
pela Carta Constitucional de 1988. Nos anos 1980 reconstrói a Teoria do Indigenato como 
um direito originário e congênito das nações indígenas brasileiras e que muito difere 
também do Diretório dos Índios ou Diretório Pombalino de 1755 e que adota a tese 
construída pelo ex-Ministro do STF João Mendes Júnior. 

A Teoria do Indigenato recepcionada pela Constituição Federal de 1988 tem como 
finalidade resguardar não só a integridade territorial como direito originário das nações 
indígenas, mas também preservar sua herança cultural e também permitir que as diversas 
nações indígenas em solo brasileiro possam manter vivas as características identitárias, 
o que é totalmente oposto a ideologia assimilicionista do Diretório Pombalino e das 
políticas de “proteção” ao indígena desenvolvido ao longo do século XX, que tinha como 
objetivo na assimilação cultural desvencilhar o índio de sua terra 

O direito originário e congênito das nações indígenas em terem preservados o seu 
território como sendo o espaço próprio de perpetuação de sua memória, de sua 
ancestralidade e de sua identidade étnica foi construído a partir da militância de diversas 
lideranças indígenas, conforme Rodrigo Siqueira Ferreira: 

Constatada a preexistência desses direitos históricos, aos parlamentares 
constituintes não caberia estabelece-los. Conforme expresso no artigo 231 da CF/1988, 
tais direitos foram “reconhecidos”. Portanto, os constituintes não instituíram os direitos 
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originários, pois eles antecedem qualquer ordenamento jurídico. A própria demarcação 
das terras é ato meramente declaratório e seus limites, do qual independe o exercício dos 
direitos em si – como a posse permanente e o usufruto exclusivo de patrimônio natural. 
Segundo Santos Filho, o direito originário é “precedente e superior a qualquer outro que, 
eventualmente, se possa ter constituído sobre o território dos índios”. A própria 
Constituição declarou nulos, extintos e sem efeitos jurídicos os atos opostos à ocupação 
das terras tradicionais pelos povos indígenas. 

Infere-se que a adoção da atual Teoria do Indigenato resulta de movimentos sociais 
indigenistas que teve expoentes como Raoni Metuktire que encontrou invisibilidade a 
partir da consagração pelo Supremo Tribunal Federal da Teoria do Fato Indígena para 
atender as necessidades de latifundiários. 

Em verdade, antes da Constituição Federal de 1988, partindo da Constituição 
Federal de 1934, consagra-se a Teoria do Indigenato quando em seu artigo 129 garante a 
posse de terra por silvícolas “que nelas se achem permanentemente localizados. O mesmo 
se sucede até a Emenda Constitucional n.º 01/1969, art. 198, que dispunha da “posse 
permanente”. Somente com a Constituição Federal de 1988 ocorre a inclusão da 
expressão “direitos originários” e permanecendo a ideia de ocupação tradicional em 
caráter permanente. Há por parte da Constituição Federal de 1988, artigo 231, caput, o 
resgate da Teoria do Indigenato, enquanto que nas Cartas Constitucionais republicanas a 
partir de 1934 tem-se a adoção da Teoria do Fato Indígena.  

Ocorre que a adoção da atual Teoria do Indigenato foi produto de lutas históricas 
do movimento social indigenista que está sendo desmontado a partir do discurso 
presidencial quando fala em diminuição e não reconhecimento de áreas indígenas e fala 
da necessidade de não tratar índios como “selvagens”, tratando os mesmos a partir de 
uma visão arcaica do indígena e limitada a grupos isolados, desconsiderando a verdadeira 
diversidade de etnias que diz reconhecer ao citar as 52 etnias que apoiam a figura de Ysani 
Kalopalo. 

A Portaria da AGU na gestão Dilma Roussef, defendia a adoção da Teoria do Fato 
Indígena (art. 1º, XVI da Portaria/AGU n.º 303/2012), em detrimento da Teoria do 
Indigenato ao impedir a ampliação de terra indígena já demarcada (art. 1º, XVII da 
Portaria/AGU n.º 303/2012), para atender as necessidades do PAC 1 e PAC2 adotando um 
viés desenvolvimentista. 

É bom frisar que não há incompatibilidade de se reconhecer a Teoria do Fato 
Indígena para povos não originários do território nacional, mas que já ocupavam áreas ao 
tempo da Constituição de 1988 com a Teoria do Indigenato. Porém, o que se tem visto é a 
consagração de uma única teoria em detrimento da outra. A partir do discurso 
Bolsonarista verifica-se que até mesmo a Teoria do Fato Indígena será desconstruído 
quando reclama dos 14% do território nacional ocupado por reservas indígenas, fruto do 
reconhecimento da Teoria do Fato Indígena desde pelo menos a Constituição de 1934.  

Trabalha-se com a ideia de improdutividade dessas terras a partir do contraste de 
sua expansão territorial e a densidade demográfica, desconsiderando que a terra para 
esses povos é uma expansão e projeção dos direitos da personalidade desses povos que 
se veem como parte integrante desses territórios.  

 
 
 
 
 



115 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O discurso apresentado por Jair Messias Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU 

está em conformidade com seu Plano de Governo Caminhos da Prosperidade quando 
prestigia o governo norte-americano de Donald Trump, uma das “democracias 
importantes” e armamentistas previstas como parceiros comerciais ao lado de Israel e 
Itália. 

O chauvinismo próprio do modelo fascista de Estado não é patriota o suficiente 
para justamente limitar o acesso de norte-americanos à Amazônia Brasileira, seja na 
condição de investidor ou de turista, conforme restou claro no discurso apresentado por 
Bolsonaro.  

Ainda, conclui-se que o discurso está em conformidade com declarações eleitorais 
de que todo ativismo deveria ser combatido e a partir desse ponto faz necessário 
desqualificar o protagonismo de Raoni Menitkuri apresentando uma nova liderança 
indígena, no caso Ysani Kalapalo, que teria sido legitimada por 52 etnias que se oporiam 
a própria luta indígena na construção da Teoria do Indigenato. 

A atual Teoria do Indigenato consagrada no art. 231 da Constituição Federal de 
1988 vem prestigiar a militância dos movimentos sociais indigenistas da década de 1980 
por meio da União das Nações Indígenas e se impõe ao lado da Teoria do Fato Indígena já 
consagrado pela Constituição de 1934, podendo ambas coexistirem entre si. 

A Teoria do Indigenato reconhece o direito congênito e imemorial de indígenas 
sobre territórios originários, mas sobretudo traz a ideia de direito da personalidade, 
sendo a terra uma extensão da existência, personalidade, identidade desses grupos 
étnicos, dentro do que entende-se por autodeterminação dos povos indígenas. 

O discurso Bolsonarista tenta justamente reduzir ao aspecto econômico o valor 
dessas terras, sem considerar o valor cultural e espiritual dessas áreas para seus 
verdadeiros possuidores e titulares, sendo o reconhecimento do direito sobre a terra 
mera formalidade uma vez que o direito já existe por ser congênito. 

O que chama mais a atenção no discurso Bolsonarista e que casa perfeitamente 
com o Plano de Governo Caminhos da Prosperidade é o interesse em explorar terras de 
reservas indígenas na Amazônia, em especial no estado de Roraima onde se encontram as 
reservas Ianomami e Raposa Serra do Sol onde ressalta que em tais terras há riquezas 
traduzidas em minérios, dentre eles o nióbio, elemento químico essencial para indústria 
bélica e armamentista. Percebe-se através do discurso de Bolsonaro que os parceiros 
atuais como EUA e Israel e futuramente países árabes como a Arábia Saudita, que a 
parceria se dá com países armamentistas, que terão interesse na exploração desses 
minérios. 

A existência da titularidade indigenista sobre as terras e a presença de ONGs na 
defesa da Amazônia e dos Direitos Humanos são na verdade obstáculos e projeta na figura 
de Raoni Menitkuri a personificação desses defensores que na verdade estariam a serviço 
de países que não se importam em desrespeitar a soberania brasileira sobre a Amazônia 
brasileira. 

A necessidade de se combater o ativismo e sobretudo o ativismo indígena no 
discurso de Jair Bolsonaro se coaduna com o discurso produzido durante a campanha 
presidencial de combate a todos os tipos de ativismo. O ativismo nesse caso, impediria a 
exploração das riquezas na Amazônia, sobretudo, às riquezas minerais, por nações 
parceiras com quem o Brasil está atualmente firmando parcerias e assim reconquistando 
o respeito junto a esses países segundo quer fazer crer, quando o que se objetiva é a 
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exploração de riquezas justamente pela indústria desses países com quem o Brasil tem 
estreitado laços, inclusive dispensando a exigência de vistos para seus turistas.  

O ativismo condenado por Jair Messias Bolsonaro é justamente aquele que defende 
e consagrou a Teoria do Indigenato e que atrai a defesa de ONGs internacionais de direitos 
humanos e de proteção ao meio-ambiente na região amazônica. Subverte o discurso da 
diversidade entre nações indígenas para tentar legitimar uma nova liderança para 
desconstruir a anterior, no caso Ysani e Raoni respectivamente, desconsiderando que nos 
anos 1980 não havia somente uma única liderança indígena personificada na figura de 
Raoni, mas na União das Nações Indígenas onde os Potiguara da Paraíba também tinham 
representação. 

A Teoria do Indigenato está sendo descontruída desde a gestão da Presidente 
Dilma Roussef e entendimentos do Supremo Tribunal Federal, com a diferença no viés da 
gestão presidencial do PT que tinha como meta implantar um modelo desenvolvimentista 
de Estado projetado por meio dos PAC 1 e 2, diferentemente do modelo atual de governo 
ultradireitista que oprime ativistas, minorias por meio do discurso, tentando torná-las 
inimigas da nação para depois invisibilizá-las. O objetivo de invisibilizá-las é não criar 
problemas ao novo projeto de exploração de áreas indígenas por potências como os EUA 
na exploração de riquezas, sobretudo de minérios a exemplo do nióbio dentre outros 
essenciais na indústria armamentista e de infraestrutura em geral. 

Conclui-se que a questão da exploração econômica da Amazônia está diretamente 
imbrincada na questão indígena tendo como necessidade imperiosa descontruir a Teoria 
do Indigenato e fazer com que povos indígenas se desvinculem da própria cultura 
projetada sobre esses territórios como extensão do próprio direito da personalidade que 
permite a esses povos tradicionais se reconhecerem nas terras em que vivem como parte 
integrante do solo a partir de um direito legítimo e congênito que demandou esforços de 
ativistas e movimentos sociais indígenas para sua consagração constitucional em 1988. 
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A REALIDADE DAS FAMÍLIAS ORGANIZADAS PELO MOVIMENTO SEM TERRA NA 
PARAÍBA: O CASO DO ASSENTAMENTO “OURO VERDE” 

 
Raíssa Pacífico Palitot Remígio 

Saulo Lucio Dantas 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Este artigo tem como tema de investigação “A Realidade das Famílias 
Organizadas pelo Movimento Sem Terra na Paraíba: o Caso do Assentamento ‘Ouro 
Verde’”. Um conflito agrário envolvendo trabalhadores/as rurais Sem Terra e 
proprietária (inventariante) da Fazenda Alvorada, localizada na zona rural do Município 
de Caaporã, litoral sul da Paraíba. O caso abrange uma ação judicial (ação possessória 
multitudinária) promovida em janeiro de 2003 pelos proprietários da área, para reaver 
suposta posse do imóvel acima, ocupado por mais de 30 famílias hipervulneráveis, 
desde dezembro de 2002. 

As famílias que ocupam aquelas terras deram um novo nome para a fazenda, 
denominando-a “Acampamento Ouro Verde.” Segundo relatos, a palavra Acampamento 
se dá, em virtude de que as famílias consideram a área provisória em um processo de se 
tornar um Assentamento de Reforma Agrária e Ouro Verde, pelo fato de a terra ser muito 
produtiva ou, como as próprias famílias dizem, “o que plantar dá”. 

A ocupação da Fazenda Alvorada ocorreu no final do ano de 2002, quando 
dezenas  de famílias do Movimento Sem Terra se organizaram e ousaram arriscar suas 
vidas por um pedaço de terra, reivindicando o direito à moradia, ao trabalho, saúde e 
educação, garantidos por meio da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 (CRFB/88), sendo que esse conflito vem se arrastando até os dias atuais, com a 
participação de vários atores do campo institucional, exemplificando, Juízes, 
Promotores, Polícia Militar, Advocacia Popular, Defensoria Pública do Estado da Paraíba 
e a própria Universidade, por meio do Laboratório  de Geografia Agrária, vinculado ao 
Departamento de Geociências da UFPB. 

Destaca-se, nesse processo, a atuação do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA), por meio do procedimento administrativo de 
desapropriação, para fins de reforma agrária, a atuação da Advocacia Popular e 
Defensoria Pública do Estado da Paraíba e a própria Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), que por meio de um laudo técnico, foi partícipe desse caso. 

O interesse em aprofundar a discussão em torno dessa temática decorreu da 
participação, de forma direta, da Autora e do Coautor do presente artigo, no Caso da 
Fazenda Alvorada, seja assessorando e dialogando com as famílias acerca dos direitos 
humanos, políticas públicas, a exemplo do próprio tema da reforma agrária, o exercício 
da cidadania, entre outras temáticas, seja na defesa extrajudicial ou na seara judicial, 
por meio do processo que se arrasta no Poder Judiciário paraibano, desde o começo da 
ocupação (em 2002) e que ganhou novos capítulos ao longo desses anos inclusive com 
vários cumprimentos de ordem de reintegração de posse (despejos). 

Justifica-se esse estudo por ser de fundamental importância analisar os discursos 
jurídicos que estão “por trás” das decisões judiciais, envolvendo proprietários de terras 
de um lado e famílias do Movimento Sem Terra do outro; para além da discussão 
jurídica, já numa perspectiva social, torna-se importante entender qual o papel real dos 
movimentos sociais que lutam por terra – em especial o Movimento dos Trabalhadores 
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Rurais Sem Terra (MST) e outros atores institucionais, como, a própria Defensoria 
Pública e a UFPB. 

Alguns dos objetivos elencados nesse estudo se deram numa perspectiva  
emancipatória com os “deserdados5 da terra”, discutindo a questão da democratização 
da terra, por meio de políticas públicas, análise de documentos, processos 
administrativos de desapropriação para fins de reforma agrária, decisões judiciais 
dos/as vários/as magistrados/as que decidiram acerca do caso e identificação dos 
argumentos jurídicos e políticos utilizados por sortidos personagens dessa longa e triste 
história que, até o exato momento6, não teve seu desfecho. 

Assim sendo, importante destacar que metodologicamente foi realizado um 
estudo teórico-crítico, à luz de uma análise descritiva a respeito da temática geral que 
reflete diretamente no conflito agrário supracitado, analisando escritos, em especial de 
autores como: Maria Moura (1988), Maria da Glória Gohn (1997), Mitsue Morissawa 
(2001), Pierre Bourdieu (2004), Ana Valéria Araújo (2016), Maurílio Casa Maia (2016), 
os quais deram alicerce à construção do presente texto. Além disso, utilizou-se a técnica 
de análise de discurso, por meio de alguns discursos reunidos em torno do caso, tendo 
como principais protagonistas: os juízes e as juízas que atuam e atuaram no caso, a 
exemplo de Romero Carneiro Feitosa 

Por fim, para um melhor aprofundamento da temática, o artigo está estruturado 
da seguinte forma. Inicialmente, buscou-se abordar o processo de ocupação da Fazenda 
Alvorada. Em seguida, analisaram-se os discursos jurídicos, técnicos e políticos do Caso 
da Fazenda Alvora. Para tanto, abordaram-se a posição do Poder Judiciário nas decisões 
judiciais, a atuação do INCRA no processo administrativo, para fins de reforma agrária, 
a tentativa de resolução do conflito pela advocacia popular, a intervenção da Defensoria 
Pública do Estado da Paraíba e da UFPB, por meio do Laboratório de Geografia Agrária 
do Departamento de Geociências. 
 
2 O MST E A OCUPAÇÃO DA FAZENDA ALVORADA 

 

Antes de aprofundar como ocorreu o processo de Ocupação da Fazenda 
Alvorada, localizada na zona rural do Município de Caaporã, litoral sul do Estado da 
Paraíba, entendeu- se a necessidade de trazer alguns elementos acerca do Movimento 
Social que organizou as famílias que ousaram arriscar suas vidas por um “pedaço de 
terra”, isto é, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

O MST é um movimento social de luta não só pela terra - política pública de 
Reforma Agrária – como também por políticas públicas, busca combater a miséria 
brasileira. Sem perder de vista que a terra é o começo para a construção de novas 
políticas públicas, como, saúde, moradia, educação, entre outras. 

Mas, que seria um movimento social? Conforme os ensinamentos de Gohn (1997) 
os Movimentos sociais: 

 
São ações sociopolíticas construídas por atores sociais coletivos 
pertencentes a diferentes classes e camadas sociais, articuladas em 
certos cenários da conjuntura socioeconômica e política de um país, 
criando um campo de  força social na sociedade civil. As ações se 
estruturam a partir de repertórios criados sobre temas e problemas em 
conflitos, litígios e disputas vivenciados pelo grupo na sociedade. As 
ações desenvolvem um processo social e político-cultural que criam 
uma identidade coletiva para o movimento, a partir dos interesses em 
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comum. Esta identidade é amalgamada pela força do princípio da 
solidariedade e construída a partir da base referencial de valores 
culturais e políticos compartilhados pelo grupo, em espaços coletivos 
não institucionalizados (GOHN, 1997, p.251). 

 

A primeira ocupação da Fazenda Alvorada protagonizada pelas famílias Sem 
Terra e coordenada pelos militantes do movimento social analisado foi no final do ano 
de 2002, logo após o natal. A justificativa principal das famílias era que a propriedade 
não cumpria o princípio constitucional da função social da terra.  

Importante destacar que a palavra “simultaneamente”, no seio do caput do artigo 
186 da CRFB/88, cumpre destaque normativo com valoroso sentido. Determina que os 
proprietários de terra cumpram todos os requisitos impostos nos incisos do dispositivo 
jurídico, isto é, o não cumprimento de um só inciso enseja descumprimento da função 
social.  

Para além dessa justificativa jurídica, é preciso um olhar mais atento a outras de 
cunho social, econômico e político, até porque a falta de efetivação de políticas públicas 
para os que vivem marginalizados nas periferias das pequenas e grandes cidades 
acarreta o surgimento desse tipo de fenômeno. 

A partir do momento da ocupação que se deu com 40 (quarenta) famílias – a terra 
que antes era ocupada por uma pessoa apenas o chamado “morador” da fazenda, pois a 
proprietária, segundo os relatos dos/as acampados/as mais antigos, morava na capital 
tornou-se terra ocupada por várias outras famílias, essas, por sua vez, produzindo 
alimentos para consumo próprio e para as feiras locais. 

Por fim, importante destacar que, antes da ocupação, o monocultivo da 
propriedade era basicamente cana de açúcar, sendo reconfigurada para o plantio de 
diversos alimentos, à luz dos princípios agroecológicos, como, macaxeira, inhame, feijão, 
milho, abacaxi, banana, mamão, coqueiros, graviola, acerola, maracujá, dentre outras 
plantações. Em 2018, de lavouras temporárias, as famílias produziram um total de 202,4 
toneladas. Só de inhame, por exemplo, nesse mesmo ano, a produção foi de 106,6 
toneladas. (GARCIA, MOREIRA, 2019). 

 
3 ANÁLISE DOS DISCURSOS JURÍDICOS, TÉCNICOS E POLÍTICOS DO CASO DA 
FAZENDA ALVORADA 
 

No presente tópico, será analisada, a partir de uma metodologia teórico-crítica e 
da técnica de análise de discursos, a posição do Poder Judiciário nas decisões judiciais, 
a atuação do INCRA no processo administrativo, para fins de reforma agrária, a 
tentativa de resolução do conflito pela advocacia popular, a intervenção da Defensoria 
Pública do Estado da Paraíba e da UFPB, por meio do Laboratório de Geografia Agrária 
do Departamento de Geociências. 

 
3.1 A posição do Poder Judiciário: direito à vida x propriedade privada 
 

Após a ocupação, o conflito social se tornou litígio, em virtude de que a herdeira 
da propriedade ajuizou ação, na tentativa de se manter na posse da propriedade, que 
naquele momento, já estava, em sua maioria, com as famílias de Sem Terra, uma vez que 
elas começaram a produzir e lavrar a terra. 

O principal argumento jurídico da autora da ação baseou-se nos institutos 
jurídicos da posse e propriedade, à luz do Código Civil, afirmando existir uma turbação 
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do bem, isto é,  que houve certo embaraçamento, no livre exercício da autora em gozar 
e usufruir da posse. 

Após a citação das famílias pelo oficial de justiça, essas não manifestaram defesa 
por meio de advogado/a e, muito menos, a Defensoria Pública, na época, foi convocada 
para garantir o direito de defesa delas, restando apenas a revelia no processo, isto é, a 
defesa não contesta o alegado na peça inicial da ação. 

No dia 06 de janeiro de 2003, poucos dias após a ocupação, o Magistrado 
responsável para decidir sobre os conflitos agrários na Paraíba (Comarca da Capital), 
decidiu pelo deferimento da liminar, acatando todos os pedidos da parte autora, para 
que fosse determinada a manutenção de posse da inventariante, e que os “invasores” 
fossem retirados da propriedade, adotando algumas medidas cautelares, conforme 
segue: 

 
(...) à luz do dia, sem qualquer violência e com todas as cautelas 
necessárias, para que se evite qualquer tipo de constrangimento físico 
às pessoas ali encontradas, principalmente mulheres, crianças, velhos 
e enfermos, preservando-se, igualmente, todos os seus pertences, 
mormente instrumentos de trabalho. Tais cuidados e cautelas, no 
entanto, não poderão justificar falta de exação no cumprimento do 
mandado, devendo ser presos em flagrante todos aqueles que 
opuserem resistência, desacato ou desobediência, em especial aqueles 
que se utilizarem de violência no sentido de obstar o cumprimento da 
determinação judicial, devendo as prisões ser  imediatamente 
comunicadas ao Juízo da Comarca. Deverá ainda o oficial de justiça 
identificar os promovidos e verificar a existência de lavouras que 
tenham sido plantadas pelos mesmos, descrevendo-lhes, estado e área.  

 

A ordem judicial foi cumprida pelo oficial de justiça, por meio de força policial, no 
dia 29 de janeiro de 2003 (1.ª ordem de reintegração de posse), e as famílias retiraram 
seus pertences e deixaram as terras, todavia, como o poder público não ofereceu 
alternativas no quesito alojamento provisório, isto é, moradia, as famílias reocuparam a 
propriedade em meados de fevereiro, conforme auto circunstanciado lavrado pelo oficial 
de justiça.  

Após novo peticionamento pelos advogados da autora, no sentido de reafirmar os 
argumentos da petição inicial, o juiz competente decidiu novamente por deferir a liminar 
nos mesmos termos da decisão anterior, no mês de março de 2003. 

No dia 11 de abril do ano de 2003, foi cumprida nova decisão (2.ª ordem 
reintegração de posse), por meio da força policial, conforme ofício enviado pelo comando 
da Polícia Militar da Paraíba, para o Juiz de Direito da Vara de Conflitos Agrários e do Meio 
Ambiente da Capital.  

Em maio do ano de 2003, a Fazenda Alvorada foi reocupada pelas famílias do 
Movimento Sem Terra, voltando a construir suas moradias e cuidando das lavouras que 
já estavam em fase de colheita (principalmente aquelas que as máquinas não destruíram 
no momento da última reintegração de posse). 

Conforme as fls. 128 dos autos processuais, o mesmo magistrado voltou a decidir 
acerca da problemática, no sentido de, para além de ser favorável ao despejo das referidas 
famílias que lutavam pela efetivação da política pública de reforma agrária, utilizou-se de 
palavras com cunho ofensivo, pois segundo o julgador, 
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Valendo-se da tibieza e, por que não dizer do indisfarçado contubémio 
existente entre altas autoridades e certos movimentos sociais, indivíduos 
de duvidosa origem levam o desassossego e a desordem a diversos 
setores, especialmente ao campo. A inapetência de altos setores do 
Governo de darem solução definitiva ao problema social, que 
inegavelmente existe, e a incapacidade de exercerem autoridade por 
receio de desviarem-se de uma trajetória marcadamente populista que 
elegeram como opção política, transformam camponeses em vândalos, 
cordeiros em lobos, e acicata lideranças declaradamente empenhadas em 
subverter a ordem social e agredir o regime. Incentivados por atos e 
pronunciamentos demagógicos partidos de altas autoridades, lideranças 
de turvas intenções sentem-se à vontade para desrespeitar as instituições 
e tentar substituir as leis por palavras de ordem, e a luta pelo social pela 
guerrilha social. O caso dos autos é bem um exemplo do desrespeito à 
ordem e à legalidade, quando se desobedece sistematicamente uma 
determinação judicial e se ameaça abertamente a propriedade alheia e a 
incolumidade de pessoas. Nos presentes autos de ação de manutenção de 
posse, este Juízo já, por duas vezes,concedeu liminar a favor do 
proprietário. Agora, ocorre novamente o autor e mais urna vez informa 
que sua posse estás novamente agredida pela ação de indivíduos que 
instalam-se na propriedade e impedem o acesso a ela por parte de seus 
legítimos possuidores. Ante a prova documental produzida, defiro o 
pedido no sentido de renovar as determinações de manutenção 
anteriores, e determino a expedição de mandado de manutenção de 
posse, cujo cumprimento será solicitado ao MM Juízo da Comarca de 
Caapora(PB). (...) Oficie-se igualmente à autoridade da Polícia Civil, no 
sentido de ser instaura do inquérito para identificar e indiciar os 
invasores, devendo cópia do mesmo ser remetida a este Juízo, tão logo 
concluídos os trabalhos inquisitórios.  
 

Nesta última decisão, verificamos claramente o cunho ideológico, no sentido de 
resguardar o direito de propriedade, sem mesmo trazer para a discussão jurídica, se 
cumpria ou não o princípio constitucional da função social da terra antes da ocupação. 
Para além do fato de trazer para sua decisão elementos político-partidários, 
demonstrando certa parcialidade na sua decisum, já que adotou um discurso proprietário 
e representando os interesses dos latifundiários. Esse conteúdo hegemônico das decisões 
judiciais é o que Wolkmer nos diz que, ao interpretarem, os juízes não deixam: 

 
(...) de ser afetados por sua concepção elitista do mundo. Cabe lembrar 
aqui alguns fatores condicionantes, como a notória influência da 
formação familiar; a forma típica de educação, seja conservadora, seja 
liberal- democrata; os valores de sua classe social; o isolamento e o 
preconceito em relação aos setores populares, bem como às aspirações e 
tendências ideológicas de sua profissão. (WOLKMER, 2000, p. 193). 
 

Infelizmente, o Judiciário desperdiçou a oportunidade de exercer seu papel 
contramajoritário e contra hegemônico, o qual, segundo Wolkmer: 

 
(...) ao Juiz compete a função política de transformar os parâmetros 
tradicionais da instância dogmática e formalista do Direito. Esta 
contribuição é por demais incisiva, tanto na prática judicial alternativa, 
em benefício dos setores sociais menos favorecidos, quanto na apreciação 
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real das necessidades fundamentais da vida social e na realização dos fins 
libertários do Direito; pois, este, enquanto fenômeno universal, deve ser 
a ‘afirmação possível da libertação conscientizada’ e não instrumento de 
controle e repressão de um um bloco de poder hegemônico (WOLKMER, 
2000, p. 187). 

 

Nesse mesmo período, isto é, em outubro de 2003, ao decidir novamente sobre o 
caso deferindo a liminar em favor da parte autora, o magistrado envia novamente oficio 
para o comando da Polícia Militar – a fim de que seja cumprida a decisão e que guarnições 
se instalem no local – como também, e pela primeira vez desde a instalação do conflito ora 
em litígio, foi comunicado ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA), para que tivesse a oportunidade de se manifestar nos autos, uma vez que as 
famílias reivindicavam aquelas terras para fins de acesso à política pública de reforma 
agrária. 

Em novembro de 2003, houve uma tentativa de cumprimento de ordem de  
reintegração de posse, todavia não houve êxito, em virtude de que, no dia, representantes 
do INCRA estavam presentes e mostraram o mapa topográfico da área em litígio, e, após 
apresentação da área, ficou confirmado que as famílias não estavam acampadas na área 
em litígio, e sim num assentamento de reforma agrária que fica ao lado da área, e que a 
terra em litígio estava sendo usada apenas por algumas famílias para o plantio de 
alimentos. 

Após o INCRA ser oficiado pelo magistrado, a sua Procuradoria atravessou petição 
no sentido de esclarecer alguns pontos, para que o litígio pudesse ter um desfecho, 
explicando que a Fazenda Alvorada confronta-se com um assentamento de reforma 
agrária (assentamento de reforma agrária retirada ou Capim de Cheiro), no qual o INCRA 
tem imitido na posse desde o ano de 1995, e que as famílias não estão acampadas na área 
da Fazenda Alvorada, e mesmo assim, o juiz indeferiu o requerimento do INCRA e 
reafirmou a decisão que já tinha proferido anteriormente, reafirmando de que lado 
estava, efetivamente. 

Em fevereiro de 2004, os oficiais de justiça tentaram mais uma vez cumprir a 
ordem judicial de reintegração de posse, porém, ao se deslocarem para a área, 
perceberem que, em verdade, as famílias não estavam mais acampadas na Fazenda 
Alvorada e sim no assentamento do INCRA, e apenas eram utilizadas as terras da Fazenda 
Alvorada para o plantio de alimentos, conforme certidão lavrada pelo oficial de fls. 193. 

A estratégia jurídica dos advogados da parte autora foi propor um “interdito 
proibitório”, que segundo o antigo Código de Processo Civil – CPC/73.  

Em março de 2004, o juiz decide o interdito proibitório, seguindo o mesmo 
raciocínio jurídico e político das decisões anteriores, sendo, pela primeira vez, dada a 
oportunidade de o Ministério Público  enquanto fiscal da Lei ter conhecimento do caso, 
e se desejasse, se manifestar, vejamos: 

 
Numa clara demonstração de que as Autoridades Competentes não têm 
condições de manter a ordem pública e garantir um mínimo de segurança 
à população, mais uma vez este Juízo é chamado a conceder proteção 
possessória diante da ameaça representada por indivíduos que se 
valendo  da leniência e até mesmo do acumpliciamento de determinadas 
autoridades. Os invasores que inicialmente tentavam permanecer na 
propriedade invadida, Fazenda Alvorada, agora mudaram de tática e 
invadem a propriedade para depredar suas instalações e fundar lavouras 
de seu interesse e, após executarem seus desígnios, retiram-se para as 
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vizinhanças, com a finalidade de evitar as ordens de reintegração. Ao 
novo pedido, são anexadas várias comunicações feitas à autoridade 
policial local, inclusive dando conta da ocorrência de vandalismo e 
ameaças, sem que fosse tomada qualquer atitude por quem de direito. A 
situação e as provas apresentadas permitem a concessão liminar de 
providência no sentido de proteger a posse dos promoventes. No estrito 
cumprimento de seu dever constitucional de fazer cumprir a lei, este 
Juízo, diante das provas apresentadas, concede a liminar postulada e 
determina a expedição do competente mandado, de INTERDITO 
PROIBITÓRIO a ser cumprido por meirinho da Comarca de Caaporã (PB).  

 

Segue a lide com novas decisões no mesmo sentido das anteriores, tendo em vista 
novos pedidos de manutenção de posse e reintegração, tendo como parte promovida um 
novo personagem, isto é, um terceiro que arredou a propriedade e, para além disso, a 
proprietária peticionou representação criminal, com o intuito de criminalizar as famílias 
acampadas. 

Uma nova decisão chama a atenção, no que tange ao cumprimento das ordens 
judiciais, que, segundo a magistrada da Comarca de Caaporã, “(...) o Estado, embora 
revestido de obrigação para cumprimento das decisões judiciais, a meu ver, vem fazendo 
tábula rasa do judiciário, posto que, reiterados expedientes foram encaminhados ao setor 
competente para cumprimento da liminar retro (...).” Em verdade, a juíza pretendeu 
responsabilizar o Estado por não cumprir, de imediato, a decisão de reintegração de 
posse, só que muitas normas processuais e materiais não foram observadas pelo 
Judiciário, como será demonstrado em tópicos posteriores. 

 
3.2 O processo administrativo de desapropriação para fins de reforma agrária: A 
atuação do INCRA 

 
Importante destacar que, a partir do momento em que os movimentos sociais (em 

especial o MST) ocupam uma propriedade, começa-se um processo de reivindicação de 
um direito – política pública de reforma agrária – chamando a atenção do poder público 
para a implementação de assentamentos de famílias de trabalhadores/as rurais, 
configurando verdadeira participação política de classes excluídas. 

Após algumas mobilizações do próprio movimento social, seja ocupando o INCRA, 
marchas estaduais ou até mesmo visitas na própria autarquia, foi pautado o Caso da 
Fazenda Alvorada desde sua ocupação. Isso demonstra o poder de influência dos 
movimentos sociais nas políticas públicas, como exemplifica Penna (2013) ao citar o Caso 
de Eldorado dos Carajás, ocorrido nas regiões sul e sudeste do Pará. Após o massacre, a 
pressão exercida pelos movimentos sociais culminou na criação de uma nova 
Superintendência Regional do INCRA na região, no ano de 1993. 

Em março de 2004, foi instaurado o processo administrativo de desapropriação de 
n.º 54320.000388/2004-97, para que a área fosse vistoriada pelos técnicos da autarquia 
e assim fosse diagnosticado se a área cumpria ou não a função social e se ela teria como 
ser desapropriada. 

No dia 29 de março de 2004, o INCRA enviou oficio para a proprietária, no sentido 
de comunicar que a área seria vistoriada para levantamento de dados, classificação e 
informações do imóvel, conforme as fls. 07 do referido processo administrativo. 

Conforme certidão de fls. 08 do processo supracitado, após visita do técnico do 
INCRA, em abril de 2004 na residência da proprietária, essa recusou receber o oficio  



125 

 

referente à vistoria do imóvel, pois alegou que a área era objeto de litígio. 
Segundo o parecer da Procuradoria Federal do INCRA, o entendimento foi que a 

área, mesmo estando ocupada, deveria ser vistoriada, e o processo administrativo 
seguisse seu rito normal, conforme fls. 26 dos autos administrativos e segundo fls. 28, a 
proprietária da fazenda, por meio de aviso de recebimento (AR) recebeu em mãos oficio 
do INCRA, solicitando a vistoria na área, tendo ciência de que aquela área era objeto de 
desapropriação. 

Para surpresa do INCRA, a proprietária ajuizou Mandado de Segurança na Justiça 
Federal contra ato do Superintendente do INCRA na Paraíba, buscando tutela jurisdicional 
que suspendesse qualquer vistoria, avaliação ou formulação de decreto expropriatório da 
área, conforme as fls. 37 do processo administrativo. Segue parte da decisão do Juiz 
Federal responsável por julgar o Mandado de Segurança, em caráter liminar, 

 
(...) Ora, de uma ilicitude não pode gerar em seu exclusivo favor uma 
licitude. Seria o mesmo que transmudar a natureza de um ato 
originariamente ilegal em legal, apenas para satisfazer as conveniências 
e, oportunidades de grupos sociais, que, nos últimos tempos, vem 
aterrorizando proprietários de terras e fazendas em todo o país.  A Carta 
Política de 1988, ao consagrar a função social da propriedade, não 
outorgou, nas duas faces da mesma moeda, carta de alforria aos menos 
favorecidos de invadirem ou ocuparem ilicitamente imóveis ou prédios 
públicos, sob pena de subverter o prestígio e a primazia que o texto 
constitucional desejou conferir a legalidade e aos expedientes legais de 
desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. [...] 
Diante desse cenário, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR formulado pela 
Impetrante na inicial, para determinar a suspensão de qualquer ato 
administrativo já desencadeado ou na iminência de se desencadear pelo 
Impetrado tendente a proceder à realização de Vistoria, avaliação ou 
formulação de pedido de expedição de decreto expropriatório em relação 
à Fazenda Alvorada, localizada no município de Caapora/ PB até o 
deslinde final desta ação mandamental ou ulterior deliberação judicial 
em sentido contrário [...]. 
 

A Autarquia apelou (recorreu) da sentença do Juiz Federal de primeiro grau, e o 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região julgou nesse sentido: 

 
EMENTA. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRARIA. 
IMÓVEL OBJETO DE INVASÃO POR PESSOAS PERTENCENTES AO 
MOVIMENTO DOS SEM—TERRA. FATO COMPROVADO POR BOLETIM DE 
OCORRÉNCIA. VISTORIA. NULIDADE. ESBULHO. TEMPO LIMITADOR DA 
REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO. MP 2.027-3 8/2000. .  
1. O imóvel rural esbulhado não  pode ser Vistoriado para fins 
expropriatórios visando à reforma agrária, conforme determinam o art. 
4º do Decreto 2.250/97 e a Portaria 225/98, do INCRA, sendo nulo, de 
pleno direito, o procedimento administrativo que infringe essas normas. 
2. O art. 4º da MP 2.027-38, de 04/05/2000, acrescentou ao art. 2º da lei 
8629/93 o parág. 6.°, limitando no tempo, a realização dos laudos de 
vistoria de imóveis desapropriandos, que só se pode efetivar, tendo 
havido esbulho, pelo menos dois anos após a desocupação da área 3. 
Invasões comprovadas por boletim de ocorrência que atestam que, por 
mais de uma vez, as áreas em questão foram invadidas por integrantes do 
MST, restando nela acampado um número razoável de barracas de 
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acampamento. 4. Ilegalidade de vistoria pelo INCRA. 5. Apelação e 
remessa improvidas.  

 

O INCRA, por meio de sua Procuradoria Federal, recorreu até o Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), todavia o recurso especial não foi conhecido21 e, assim, os argumentos 
jurídicos não foram apreciados. 

Em 2010, o INCRA enviou oficio à magistrada da Comarca de Caaporã, informando 
que o processo administrativo de desapropriação para fins de reforma agrária foi  
arquivado em 2004 e que a Autarquia tinha interesse em adquirir a área, por meio de 
compra direta, com base nos Decretos 433/92, 2.614/98 e 2.680/98, tentando, várias 
vezes, realizar tratativas com a proprietária, com o intuito de solucionar o conflito. 
 
3.3 O caso à luz dos dias atuais: tentativa de resolução do conflito por meio da 
advocacia popular 

 
Em 2012, o processo novamente “ganhou” um novo julgador, juiz competente da 

Vara de Feitos Especiais da Comarca da Capital paraibana. Até o presente momento, 
setembro de 2019,julga o caso, sendo que, em abril daquele ano, abriu vistas ao  Ministério 
Público para dar parecer sobre as alegações da autarquia responsável na realização da 
política pública de reforma agrária. 

Somente em 2014, as famílias ocupantes da Fazenda Alvorada (Acampamento 
Ouro Verde), conseguem fazer a defesa dos seus direitos, por meio da advocacia popular 
(advocacia voluntária de advogados/as que defendem os direitos humanos) cujo 
desafio/função é: 

 
(...) colaborar nas transformações dos paradigmas do direito, realizando 
a defesa técnica das causas populares. Tornando-se, assim, fundamental 
garantir nossa autonomia ténica mas é imprescindível ter clareza de 
saber respeitar o protagonismo do povo explorado e oprimido, 
verdadeiro sujeito das transformações. 

 

Os advogados populares peticionaram, no sentido de apontar alguns elementos 
fundamentais, entre eles: quase 100 hectares de plantações diversificadas, 
descumprimento da função social da terra pela proprietária, agendamento de audiência 
com representantes do INCRA, Governo do Estado da Paraíba e a própria autora da ação, 
para que o conflito pudesse ter um desfecho pacífico, garantindo os direitos de ambos os 
lados. 

Nesse momento, começa um processo de acompanhamento do caso, por meio da 
advocacia popular, assessorando as famílias e buscando alternativas, para que tivessem 
seus direitos garantidos. 

A audiência de conciliação das partes foi realizada em agosto do ano de 2014, na 
Comarca da Capital, com todas as partes envolvidas, com exceção do representante do 
Governo do Estado da Paraíba e Ministério Público, sendo que o INCRA, por meio do seu 
representante, manifestou interesse na compra do imóvel, todavia a proprietária não 
aceitou, e o processo seguiu. 

Em maio de 2017, uma nova audiência foi realizada (na comarca de Caaporã), 
estando presentes dois representantes do INCRA e representante da Fazenda Pública, não 
sendo frutífera a audiência, em virtude da ausência do advogado da parte autora, sendo 
marcada nova audiência.  
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Em maio de 2018, o juízo da Comarca da Capital envia oficio ao INCRA para que 
manifestasse se há alguma possibilidade na compra do imóvel. No mesmo sentido, o 
INCRA responde que há sim, interesse na compra do imóvel, todavia esbarra na ausência 
de vontade da venda do imóvel por parte da proprietária. 

Já em outubro de 2018, a representante do Ministério Público opta no seu parecer, 
pela manutenção da liminar que deferiu o pedido de reintegração de posse para a parte 
autora, mesmo havendo interesse na compra do imóvel pelo INCRA, solicitando ainda que 
o comando da Polícia Militar fosse convocado para cumprir a decisão retro.  

Dois meses após o parecer, o juiz da Vara de Feitos Especiais decide novamente 
com base no direito fundamental à propriedade privada, desconsiderando todo o contexto 
social, econômico e político, reafirmando a antiga liminar.  
 
4 A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA NA DEFESA DOS DIREITOS 
HUMANOS 

 
A vulnerabilidade estrutural das pessoas que ocupam o local atraiu, após 

provocação da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão na Paraíba e de alguns 
ocupantes, a intervenção da Defensoria Pública do Estado da Paraíba, já que é função 
constitucional da instituição a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os 
graus, judicial e extrajudicial, dos direitos coletivos, de forma integral e gratuita das 
pessoas necessitadas. 

A Defensoria Pública atua no Caso Ouro Verde na condição de “custos vulnerabilis”, 
em decorrência, sobretudo, da inovação legislativa prevista no art. 554, § 1.° do Código de 
Processo Civil de 2015 (CPC/15)30, e em dois eixos: judicial, dentro do processo, e 
extrajudicial, configurando uma litigância estratégica. 

A função de “custos vulnerabilis” ou “guardião dos vulneráveis”, para Maia (2016, 
p. 1253-1225), “se dá não em nome da parte, mas nome próprio, isto é, a Defensoria 
Pública atuando em nome da instituição, com base no seu interesse constitucional, 
objetivando assegurar sua missão constitucional: de guardiã dos vulneráveis”. 

A litigância estratégica, por sua vez, segundo Araújo (2016, p. 8): 
 

É uma ampliação desse conceito (litigância) para abranger não só a noção 
tradicional do Direito, mas também um conjunto de ações de advocacy e 
comunicação para incidência no Legislativo e no Executivo, com o 
objetivo de viabilizar políticas públicas que defendam e efetivem direitos 
dos  diversos segmentos vulneráveis da sociedade. Ela é estratégica 
porque não é qualquer ação, mas sim aquela que tem uma dimensão 
emblemática, capaz de criar precedentes e gerar resultados positivos. 
Tais resultados terão efeito multiplicador, transformando-se em 
exemplos bem sucedidos a serem aplicados em outros casos similares, 
possibilitando assim um salto na garantia dos direitos humanos. 
 

A litigância estratégica em direitos humanos, especificamente, consiste em uma 
maneira de resolução de conflitos, mediante casos paradigmáticos, envolvendo violação 
de direitos humanos de grupos de pessoas, com reflexos para além do caso concreto e 
envolvendo uma coletividade. Engloba atuação judicial e extrajudicial, visando a maior 
efetividade possível e superando o aspecto meramente individual do problema (AMORIM, 
MORAIS, 2019, p. 42). 

No Caso Ouro Verde, no plano judicial, a Defensoria Pública apresentou 
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manifestação no processo, em abril de 2019, pela primeira vez. Alegou, preliminarmente, 
nulidade por descumprimento ao disposto no art. 554, § 1º do CPC/15. Isso porque, a 
instituição não foi intimada para intervir nos autos como “custos vulnerabilis”, a partir de 
18 de março de 2016, data em que o CPC/15 entrou em vigor. Requereu a anulação do 
processo, desde esse dia. 

Outra nulidade suscitada foi o descumprimento dos preceitos contidos na 
Resolução n.° 10 de 17 de outubro de 2018 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos 
(CNDH). A mencionada norma prescreve medidas preventivas e ações que tutelam os 
direitos humanos de pessoas inseridas em uma conjuntura de conflitos fundiários 
coletivos, urbanos e rurais, envolvendo grupos que demandam proteção especial do 
Estado, como, indígenas,  quilombolas e trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra. 
Prima pela solução do litígio,  por meio da autocomposição e da conciliação, privilegiando 
os princípios da cooperação, boa fé, razoabilidade, proporcionalidade, legalidade, 
publicidade e eficiência. Visa aos fins sociais e ao resguardo da dignidade da pessoa 
humana. 

De acordo com a mencionada Resolução, antes de apreciar a liminar, o órgão 
julgador deverá adotar algumas medidas, entre elas: a) intimar a Defensoria Pública, 
independentemente de advogado constituído pelas partes, para exercer sua função 
constitucional de promoção e defesa dos direitos humanos, b) verificar se o autor da ação 
judicial possessória comprovou a função social da posse do imóvel, o exercício da posse 
efetiva sobre o bem e, caso a posse decorra da propriedade, se apresentou título válido, c) 
avaliar o impacto social, econômico e ambiental das decisões judiciais, d) realizar 
inspeção judicial, com intimação prévia das pessoas afetadas32. 

No Caso “Ouro Verde”, esses preceitos da Resolução em comento foram 
desobedecidos. Embora existam sucessivas decisões liminares, determinando a retirada 
dos ocupantes da área em conflito, sendo a primeira publicada ainda no ano de 2003, a 
penúltima delas foi exarada em dezembro de 2018. Desse modo, a norma do Conselho 
Nacional de Direitos Humanos já estava em vigor e deveria ser observada, daí por que a 
Defensoria Pública também requereu a nulidade processual, com fulcro nesse ato 
normativo do CNDH. 

No mérito e subsidiariamente, a Defensoria Pública requereu que fosse sobrestado 
o cumprimento da decisão que determinou imediatamente a reintegração de posse, até 
que os órgãos com atribuição para elaborar e executar políticas públicas de reforma 
agrária e habitação apresentassem propostas viáveis para aquisição do imóvel ou para 
realocação das famílias que nele habitam. Pediu também, que fosse oficiada a Prefeitura 
Municipal de Caaporã, o Estado da Paraíba e as Ouvidorias Agrárias para se manifestarem 
no processo. 

Entretanto, os pedidos de declaração de nulidade do processo, foram todos 
indeferidos. No mérito, o juiz, sequer, apreciou os requerimentos, sob o argumento de que 
deixaria para analisá-los em outro momento. 

Houve, portanto, evidente descumprimento de imperativos legais, ocasionando, 
ainda mais, desequilíbrio na paridade de armas processual, uma vez que a inovação 
legislativa do CPC/15, ao determinar a intimação e a atuação da Defensoria Pública como 
guardiã dos vulneráveis, considera a complexidade das ações possessórias 
multitudinárias as quais envolvem um conflito entre fundamentais existenciais (direito à 
moradia, alimentação, ao trabalho) e patrimoniais (valor econômico do bem). (FARIAS, 
CHAVES. 2018, p. 111). Deveras, não é possível tratar um litígio como o Caso Ouro Verde 
da mesma forma que se trata uma ação judicial com efeitos meramente individuais. Para 
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ações judiciais complexas, decisões judiciais e tratamento processual adequados, sob 
pena de a própria Justiça cometer iniquidades incalculáveis. 

Na esfera extrajudicial, a Defensoria Pública oficiou à Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Humano33, solicitando agendamento de reunião para tratar das 
alternativas para o caso Ouro Verde. Em reunião realizada no dia 22 de abril de 2019, a 
Secretária de Desenvolvimento Humano se comprometeu a oficiar ao Gabinete do 
Governador do Estado, para que informasse se haveria interesse na compra do imóvel 
rural onde as famílias estavam acampadas. Até o momento, não houve resposta oficial do 
Governador do Estado, existindo, no entanto, notícias extraoficiais de interesse na 
aquisição de parte da área do acampamento. 

Extrajudicialmente e também para subsidiar a defesa judicial dos direitos das 
famílias ocupantes, a Defensoria Pública solicitou um estudo do caso ao Departamento de 
Geociências da UFPB, a fim de que fosse realizado um levantamento socioeconômico do 
acampamento. 
 
4.1 Laudo técnico da Universidade Federal da Paraíba - UFPB 
 

O Laboratório de Geografia Agrária do mencionado Departamento, Campus I da 
UFPB, por meio das Pesquisadoras, Doutoras María Franco Garcia e Emília de Rodat 
Fernandes Moreira, elaborou um relatório técnico, após pesquisa científica realizada nos 
meses de abril e maio de 2019. O estudo partiu de alguns questionamentos: 

 
por que as famílias do Acampamento Ouro Verde  permanecem  tantos 
anos vivendo em condições precárias, mas resistindo a sua expulsão e ao 
consequente desmantelamento do Acampamento? b) o que explica a 
permanência das famílias numa luta tão longa e difícil? c) qual a 
esperança que alimenta essas famílias? d) quais as condições 
socioeconômicas dos acampados que são demonstrativas de sua 
vulnerabilidade e  quais  as que lhes garantem minimamente sua 
reprodução social? e) qual a importância da desapropriação da Fazenda 
Alvorada para as famílias acampadas? (GARCIA, MOREIRA, 2019, p. 3). 
 

A pesquisa do Departamento de Geociência da UFPB possuiu cunho analítico- 
descritivo, baseando-se em análise documental e bibliográfica, além de trabalho de 
campo, com a realização de entrevistas e a distribuição de 34 questionários, 
possibilitando a coleta de informações sobre todas as famílias. Situou-se em dois eixos: 
caracterização da população acampada; produção, comercialização e valor dos produtos 
agrícolas. 

Depreende-se do Relatório que a ocupação iniciou em dezembro de 2002, com 40 
famílias que montaram barracas de lona e logo iniciaram o plantio de alimentos. Em 2003, 
os acampados deixaram o local, após uma ação de reintegração de posse. Ainda, de acordo 
com  o estudo, a ocupação ocorreu, porque a função social da área não era respeitada. 
“Conforme um dos entrevistados: ‘(...) A visibilidade era de abandono total. Alguns pés de 
cana perdidos em meio ao capim e ao mato crescido permitiam se perceber claramente o 
total estado de abandono da terra” (GARCIA, MOREIRA, 2019, p. 1). 

O estudo demonstra o processo de territorialização e desterritorialização pelos 
quais as famílias passaram. Elas saíram e retornaram ao local em 2006, em razão da falta 
de emprego e visando a garantir uma sobrevivência digna. Nesse mesmo ano, o 
Assentamento Capim de Cheiro, localizado na retaguarda da Fazenda Alvorada e a 



130 

 

sudoeste do Município de Caaporã, cedeu uma parte da terra às famílias que retornaram, 
onde vivem até hoje (GARCIA, MOREIRA, 2019, p. 2). 

O primeiro eixo do estudo é relativo à caracterização da população acampada. 
Constatou-se que, em abril de 2019, eram 103 pessoas e 34 famílias cujos chefes de todas 
trabalham na agricultura, com o auxílio de outras 28 pessoas inclusive crianças. Entre os 
acampados e as acampadas 76 trabalham. Dos 103, 45 são do sexo feminino e 58; 
masculino. Dos 34 clãs, 19 estão na ocupação desde o início, há 17 anos; portanto. As 
demais; há cerca  de 14 e 16 anos (GARCIA, MOREIRA, 2019, p. 4). 

A maioria das famílias é natural do Município de Caaporã/PB (32,4%). Cerca de 
18% são de Goiana/PE. Outras são oriundas de Alhandra, Conde, Sapé, Sobrado, todos 
municípios da Paraíba, além de Igarassu e Itapissuma, ambos situados na Zona da Mata 
de Pernambuco. Originárias do Agreste Paraibano são 8. 

Constatou-se que a maior parte é natural da Zona Canavieira dos Estados da 
Paraíba e  de Pernambuco, caracterizadas pela “concentração de pobreza, sobretudo no 
âmbito da população ocupada nas atividades monocultoras como a cana de açúcar e o 
abacaxi” (GARCIA, MOREIRA, 2019, p. 5-6). 

Ainda sobre o primeiro eixo do estudo e a caracterização da população, evidente a 
hipervulnerabilidade das famílias, considerando as suas condições de vida cujos 
elementos representativos tomados pelo levantamento foram as características das 
moradias e o acesso a bens utilitários básicos. Por exemplo, apenas uma única casa tem 
água encanada, somente 11 tinham banheiro34 (fora de casa, geralmente) e 16 continham 
fossa enquanto a eletricidade estava presente em só 24 delas (GARCIA, MOREIRA, 2019, 
p. 18). 

A estrutura das casas é bem precária: “Das 34 moradias existentes no 
acampamento,  oito têm apenas 1 cômodo; dezesseis têm 2 cômodos; sete têm 3 cômodos; 
uma tem 4 cômodos e duas são maiores e possuem 5 cômodos e mais.” (GARCIA, 
MOREIRA, 2019, p. 17). Essa quantidade de cômodos inclusive pode ser considerada 
indicador de uma das inadequações domiciliares, qual seja, o “adensamento domiciliar 
excessivo, definido como uma situação onde o domicílio tem mais de três moradores para 
cada cômodo utilizado como dormitório” (IBGE, 2018, p. 63). 

Com relação ao acesso aos utensílios domésticos, o levantamento do estudo 
evidenciou a escassez:  

 
A maior parte das famílias possuem basicamente o fogão a gás, a geladeira 
e a televisão. Liquidificador e ventilador são os dois outros itens mais 
presentes. De uma forma geral, porém são muito parcos os números de 
utensílios básicos à vida cotidiana das famílias. Grande parte não possui 
nem mesmo geladeira ou fogão a gás (GARCIA, MOREIRA, 2019, p. 17). 

 
O segundo eixo do estudo coletou dados sobre a produção, comercialização e valor 

da produção agrícola, realizando um inventário dessa produção. O parâmetro foi o ano de 
2018, levando em consideração ainda “alguns aspectos da produção de 2019, uma vez 
que, em abril, quando a pesquisa foi realizada, ainda faltava colher muita lavoura” 
(GARCIA, MOREIRA, 2019, p. 7). Foram considerados também: 

 
(...) a área plantada, a quantidade produzida, a quantidade comercializada 
e o valor obtido com a comercialização segundo o local e a forma da 
comercialização das lavouras temporárias. [...] foi possível calcular a 
produtividade e o rendimento bruto das lavouras. Com relação à lavoura 
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permanente foi possível apenas fazer um inventário das culturas 
(GARCIA, MOREIRA, 2019, p. 7). 
 

Todas as famílias exploravam, em 2018, lavouras temporárias e permanentes, em 
lotes que vão de 1,5 a 6 hectares, perfazendo o total de 100 hectares, aproximadamente. 
As lavouras temporárias plantadas em 2018 corresponderam a 292,4 toneladas e são as 
de mandioca, milho, inhame, macaxeira, abacaxi, feijão macassar, mulatinho e verde, 
batata doce e abóbora. Só de inhame, por exemplo, foram produzidas 106,6 toneladas em 
uma área de 24,4 hectares, com uma média de 4,4 toneladas por hectar. No entanto, o 
estudo constatou que está abaixo da média da Paraíba, a qual é de 5 toneladas por hectar. 
Isso ocorre, devido à falta de uma orientação técnica e também à não utilização de técnicas 
e tecnologias mais adequadas as quais, se existissem, provavelmente, contribuiriam para 
elevar a produtividade das lavouras. 

O aperfeiçoamento dessas técnicas e teconologias inclusive poderia ser feito, por 
meio de políticas públicas, como, o Programa Nacional de Fortalecimento de Agricultura 
Familiar (Pronaf) o qual destina uma linha de crédito aos assentamentos. Esses recursos 
poderiam ser utilizados para a compra de equipamentos, tratamento da água, 
irrigamento. 

As culturas mais plantadas e com maior produtividade são de inhame, macaxeira 
e mandioca, correspondendo a mais de 60% do total de toda a produção (GARCIA, 
MOREIRA, 2019, p. 8). 

A relevância da produção desses alimentos ficou demonstrada, na medida em que 
garante, minimamente, segurança alimentar às famílias que consomem o que produzem, 
além do que a renda gerada com a comercialização dos produtos agrícolas possibilita a 
aquisição de outros alimentos. Para além disso, essa produção também é importante no 
giro do comércio local. Isso porque a comercialização das culturas temporárias e 
permanentes é feita, geralmente, por meio de atravessadores ou venda direta nas feiras 
de Caaporã/PB e Alhandra/PB ou ainda de maneira diversificada: na feira livre, pelos 
atravessadores, nos Centros de Abastecimento (CEASA), entre outros. 

Os dados colhidos com a comercialização das lavouras temporárias demonstram 
um fenômeno interessante: a renda média mensal das famílias que vendem essas 
produções é de R$ 1.103.36. Supera, portanto, o salário mínimo nacional que era de R$ 
954,00 em 2018 e ainda o rendimento mensal domiciliar per capita médio real no 
Nordeste, o qual era de R$ 984,00, em 2017 (IBGE, 2018). “O rendimento anual gerado 
pela comercialização das culturas em 2018, segundo o levantamento realizado foi de R$ 
476.652,50.” (GARCIA, MOREIRA, 2019, p. 10). 

Já as lavouras permanentes são as plantações de fruteiras. As famílias acampadas 
plantaram 12 tipos, perfazendo o total de 8.750 pés de fruta do início do acampamento 
até o mês de maio de 2019, entre elas: banana, coco, maracujá, mamão, acerola, jaca, 
limão, goiaba, manga, caju, graviola, abacate. Elas são destinadas tanto ao consumo quanto 
à comercialização. 

A comercialização dos produtos agrícolas contribui efetivamente para a 
sobrevivência das famílias. A pesquisa analisou o consumo e a renda mensal de 18 
famílias. O consumo abrange alimentos, produtos de necessidades básicas que não são 
produzidos pelas famílias, como, materiais de higiene básica. Constatou-se que o gasto 
mensal, em média, é de R$ 692,02. Considerando que a renda média gerada pelas lavouras 
temporárias é de R$ 1.103,36, conclui-se que é de suma importância a produção realizada 
pelos acampados para sua sobrevivência. 

Observa-se, desse modo, que as famílias acampadas respeitam os mandamentos 
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constitucionais de cumprimento da função social da propriedade, dando  destinação 
sustentável à terra ocupada, de modo que tratá-las como invasoras, indivíduos de 
duvidosa origem que levam o desassossego e a desordem a diversos setores, 
especialmente ao campo linguagem própria da sociedade do espetáculo (GUY, 1997) 
evidencia um discurso jurídico hegemônico, dotado do que Bourdieu (2004, p. 213) 
denomina “violência simbólica”. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Primeira consideração conclusiva que pode ser destacada é a evidência de que, em 

todas as decisões judiciais – seja do juízo de Caaporã, seja do juízo da Vara de Feitos 
Especiais da Comarca da Capital – o entendimento majoritário é o respeito à propriedade 
privada em detrimento de outros direitos fundamentais e sociais. 

Outra é a demonstração clara do descaso do Poder Público junto às famílias de 
trabalhadores/as rurais Sem Terra que reivindicam o direito à reforma agrária, 
devidamente normatizado, por meio da Política Pública de Reforma Agrária, conforme 
previsão constitucional e, mesmo havendo tratativas entre a autarquia responsável em 
realizar a  reforma agrária e a proprietária da fazenda – esta se mantendo resistente em 
não ceder a terra para desapropriação e venda direta – não houve resolução do conflito. 
Até o exato momento, as famílias ainda correm risco de serem despejadas da posse da 
terra com suas produções, de suas moradias e, acima de tudo, do direito de viver com 
dignidade, em virtude de mais uma decisão judicial que a ser cumprida por Oficial de 
Justiça e Comando da Polícia Militar. 

Extraiu-se ainda do presente estudo que o direito à posse da terra e o princípio da 
dignidade da pessoa humana, esculpido na Carta Magna brasileira de 1988, são basilares, 
para que haja um horizonte em busca de justiça social e concretização dos direitos 
humanos, pois, quando os trabalhadores rurais são indagados sobre o que desejam de 
fato, afirmam buscarem dignidade, e esta vem, primeiramente, por meio do acesso à terra, 
segundo eles. 

Esse caso demonstra que a luta dos trabalhadores/as rurais para a efetivação da 
política pública de reforma agrária se dá em dois campos de batalhas. Em síntese 
apertada, sendo o primeiro, na organização das famílias, produção e autosustentação, sem 
esperar que o Poder Público (Estado) faça o que é seu dever, e, por outro lado, no campo 
institucional, por meio  de articulações entre advogados/as que defendem os direitos 
humanos, Defensoria Pública e pesquisadores da Universidade comprometidos na 
realização de defesas técnicas, estudos e pesquisas na busca pelo respeito aos ditames 
constitucionais que agasalham os menos favorecidos. 

Concluiu-se que as ações promovidas pelo MST, além de legítimas, são necessárias, 
para que haja um processo de democratização da terra, em busca da efetivação de 
dispositivos constitucionais consagrados pela Carta Cidadã, a saber, artigos 1.º, inciso II e 
III, 3º, incisos I, III e IV, 5.º, caput, 6.º, caput, 170, inciso III e 184 a 191, entre outros, além 
de tradados e convenções internacionais das quais o Brasil é signatário. 

Ademais, um dos principais objetivos do Movimento Sem Terra não é a 
propriedade privada que estão ocupando.  Em verdade, o ato de ocupar uma terra, 
que não cumpre a função social, é uma ação legítima, sobretudo em face da sociedade 
cvil e do Poder Público, para que este adote as medidas cabíveis acerca da política pública 
de reforma agrária, uma vez que serve para conceder terras aos que querem produzir, 
desapropriando os grandes latifúndios improdutivos do Brasil. Como o próprio 
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movimento afirma em seus gritos de ordem: “Reforma Agrária na Lei ou na Marra.” 
 

REFERÊNCIAS 
 
AMORIM, Ana Mônica Anselmo de. Morais, Monaliza Maelly Fernandes Montinegro de. 
Litigância Estratégica na Defensoria Pública. Belo Horizonte: CEI, 2019. 
 
ARAÚJO. Ana Valéria. Entrevista concedida ao Fundo Brasil de Direitos Humanos. 
Litigância Estratégica em Direitos Humanos: desafios e reflexões. 7 abr. 2016. 
Disponível em: http://www.fundodireitoshumanos.org.br/wp-
content/uploads/2016/12/litigancia-estrategia- 1.pdf. Acesso em: 22 set. 2019. 
 
BOURDIEU. Pierre. O Poder Simbólico, 7.ª edição. Rio de Janeiro: Bertand Brasil, 2004.  
 
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 20 
set. 2019. 
 
BRASIL. [Lei n.° 13.105 de 16 de março de 2015]. Código de Processo Civil de 
2015.Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso 
em: 20 set. 2019. 
 
BRASIL. Lei nº 5.869 de 11 de janeiro de 1973. Código de Processo Civil de 1973. 
Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869impressao.htm. Acesso em: 23 set. 
de 2019. 
 
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: direitos 
reais. 14. Ed. Rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018. 
 
GOHN, Maria da Glória. Teoria dos Movimentos Sociais: Paradigmas, Clássicos e 
Contemporâneos. Edição loyola. São Paulo: 1997. 
 
GUY. Debord. A sociedade do espetáculo - comentários sobre a sociedade do 
espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 
 
IBGE. Síntese de Indicadores Sociais. Uma Análise das Condições de Vida da 
População Brasileira. Rio de Janeiro. 2018. Disponível em: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101629.pdf. Acesso em: 23 set. 
2019. 
 
MAIA, Maurílio Casa. A Intervenção de Terceiro da Defensoria Pública nas Ações 
Possessórias Multitudinárias do NCPC: Colisão de Interesses (art. 4º-A, V, LC n. 
80/1994) e posições processuais dinâmicas. In: DIDIER, Fredie (Coord.). Novo CPC – 
Doutrina Selecionada. Salvador: Juspodivm, 2016. 
 



134 

 

MOREIRA, Emilia R. Fernandes; GARCÍA, Maria Franco. Condições Sócioeconômicas 
do Acampamento Ouro Verde – Caaporã. Departamento de Geociências da UFPB. 
Laboratório de Geografia Agrária e do Trabalho. João Pessoa – Paraíba. 2019. 
 
MOURA, Margarida Maria. Os deserdados da terra: a lógica costumeira e judicial dos 
processos de expulsão e invasão da terra camponesa no sertão de Minas Gerais. 
Editora Bertrand Brasil. 1988. 
 
MORISSAWA, Mitsue. A História da Luta pela Terra e o MST. São Paulo: Expressão 
Popular, 2001. 
 
PENNA, Camila. Conexões e Controvérsias no INCRA de Marabá: o Estado como um 
Ator Heterogêneo. Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Instituto de Ciências Sociais, 
Universidade de Brasília. Brasília. 2013. 
 
PROCESSO JUDICIAL. (autos físicos) de nº 20020030012302 e (autos digitais) de 
nº 0032480-68.2011.8.15.2001 – Processo Judicial Eletrônico – PJE. 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO. Processo de desapropriação para fins de reforma 
agrária de nº 54320.000388/2004-97. INCRA. 
 
SENADO FEDERAL. Proposta de Emenda à Constituição de nº 80 de 2019. Acesso 
em: 23 set. 2019. Disponível em: 
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136894. Acesso em: 
23 set. 2019. 
 
WOLKMER, Antonio Carlos. Ideologia, Estado e Direito, 4.ª Edição. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais. 2000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

A FUNÇÃO SOCIAL E A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO A TERRA - UMA RELAÇÃO 
SIMBIÓTICA NA BUSCA POR UMA JUSTIÇA SOCIAL AGRÁRIA NO BRASIL 

 
Danuza Farias Dantas Meneses 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A proposta do presente artigo é discutir a democratização do acesso à terra 
enquanto direito fundamental, especificamente sobre a relativização do direito absoluto 
de propriedade a partir da função social da propriedade rural, entendendo-a como 
mecanismo de construção de uma justiça social e de fortalecimento de um modelo de 
Estado de Bem Estar Social - marco este que se busca construir desde a promulgação da 
Constituição Federal de 1988 -; apesar do desmonte e esvaziamento das políticas de 
combate às desigualdades sociais e de defesa dos direitos humanos, acompanhado da 
implementação de políticas de austeridade pelo atual governo brasileiro27.  

Diante da necessidade de iniciar o debate, sem esgotá-lo - visto a amplitude do 
tema -, percebe-se que não há possibilidade de discussão da democratização do acesso à 
terra, sem refletir a origem da propriedade privada e analisá-la de forma crítica, 
principalmente dentro do ordenamento jurídico brasileiro.  

Para tanto, far-se-á necessária uma arqueologia do direito de propriedade para 
entender sua origem, bem como sua inserção no texto normativo enquanto direito 
fundamental, de forma a pensar uma perspectiva de democratização dentro do atual 
cenário sócio-político-econômico brasileiro. Assim, o trabalho aqui apresentado discute o 
surgimento da propriedade privada e a atribuição de uma segurança jurídica a mesma, a 
partir da formação do Estado Liberal e a relativização do direito de propriedade baseado 
em uma função social, que condiciona o direito de propriedade ao bem-estar social no 
Estado Social para propor a reflexão da democratização do acesso à terra como um direito 
humano fundamental.   
 
2 UMA CONSTRUÇÃO FILOSÓFICA DO DIREITO DE PROPRIEDADE PARA ALÉM DE 
UM DIREITO NATURAL 
 

O direito à propriedade privada, direito fundamental disposto no artigo 5º da 
Constituição Federal de 1988, possibilita ao indivíduo o direito a possuir bens e usufruí-
los da forma que melhor lhe convir, respeitadas as ressalvas legalmente expressas - 
limitando o direito de propriedade, desconsiderando-o de um caráter absoluto. Não 
obstante, o direito à propriedade foi, por muito tempo, posto como algo natural inerente 
à própria condição humana, e acreditava-se ter surgido juntamente com o homem - 
enquanto ser social -, iniciando, assim, a concepção de um direito absoluto de 
propriedade. 

 
27DWECK, Esther, et al (org). Austeridade e retrocesso - Impactos sociais da política fiscal do Brasil, 

São Paulo: 2018. Disponível em: http://brasildebate.com.br/wp-content/uploads/DOC-

AUSTERIDADE_doc3-_L9.pdf. Acesso em: 09/10/2019  
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Um dos principais teóricos e defensores da propriedade privada enquanto um 
direito natural é John Locke2829, ao defender que o propósito do Estado é salvaguardar os 
direitos naturais do homem, que lhe pertenceriam desde o estado de natureza - estando 
incluso nesse rol de direitos a propriedade privada, e, por conseguinte, a terra. Locke 
defendia, portanto, a existência de um direito à propriedade privada no estado da 
natureza, que se reafirmava na sociedade e que deveria ser ratificado pelo próprio Estado. 

O pensamento acerca do direito à propriedade privada e da defesa de Estado 
Liberal formulado por Locke, é aprofundado por Rousseau, que traz como contribuição a 
distinção entre propriedade e posse, concluindo que o direito de propriedade só pode 
existir quando é defendido e garantido pelas leis e pelo governo do Estado, e, por isso, só 
pode ser sustentado nas condições impostas por este (ROUSSEAU, 2008). 

Entretanto, a defesa da concepção de propriedade privada enquanto um direito 
natural não é uma posição pacificada, havendo uma vertente teórica que trata a 
propriedade como constructo social. Segundo Engels30, existem segmentos da 
antropologia que afirmam que a propriedade privada, na forma que é concebida hoje, é 
uma construção social, que nasce juntamente com o conceito de família monogâmica e 
Estado. O surgimento do homem, da mulher, e da vida em sociedade não eram regulados 
por nenhum dos institutos existentes na sociedade contemporânea, sendo as relações 
livres, igualitárias e democráticas; inexistindo, assim, o conceito de propriedade na 
origem do homem, e da sua forma de vida inicialmente nômade. No decorrer da pré-
história, com o desenvolvimento das forças produtivas, houve diversas transformações 
sociais que culminaram no surgimento da propriedade privada, da monogamia, da família 
e do Estado. 

Engels, em sua obra “A origem da família, da propriedade privada e do Estado” 
(2012), demonstra através de seus estudos sobre Bachofen, Morgan e outros, que as 
primeiras comunidades viviam em total estado de igualdade, sendo chamadas de 
comunistas primitivas, sendo as relações sexuais livres – na qual a linhagem familiar era 
determinada pela linha materna-, o papel de cuidado das crianças pertencente em 
igualdade a todos, e todos os bens adquiridos eram da própria comunidade, havendo a 
total ausência de instituições de classes. Desta forma, Engels contrapõe as proposições 
postas por Locke e Rousseau ao afirmarem o direito à propriedade enquanto algo natural 
inerente ao homem, e demonstra que a propriedade advém de um processo de construção 
social. 

Engels descreve em sua obra a trajetória do papel desempenhado pela mulher 
enquanto gestora central do clã familiar, e a mudança deste modelo para a família 
sindiásmica31 a partir da revolução neolítica, que traz o domínio sobre a agricultura e a 

 
28Para defender tal posicionamento, Locke argumenta que o trabalho de um homem - através de seu corpo 
- e a obra produzida por suas mãos são propriedade sua.  Assim, ao transformar qualquer objeto do seu 
estado comum - estado em que a natureza o colocou - por meio do seu trabalho adiciona-lhe algo que exclui 
o direito comum dos outros homens, tornando esse objeto uma propriedade inquestionável sua, incluindo 
a própria terra, configurando assim o direito absoluto de propriedade. 
29BRASIL. Segundo tratado sobre o governo civil.  Disponível em http://www.xr.pro.br/IF/LOCKE-

Segundo_tratado_Sobre_O_Governo.pdf. Acesso em 09/10/2019 
30ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do estado. 3ª edição. São Paulo: 

Expressão popular, 2012. 
31“[...] Morgan encontrou um sistema de consanguinidade, vigente entre os iroqueses, que entrava em 

contradição com seus reais vínculos de família, no qual se baseava numa espécie de matrimônio facilmente 

dissolúvel por ambas as partes, que Morgan chamava de “família sindiásmica”. A descendência de 

semelhante casal era patente e reconhecida por todos; nenhuma dúvida podia surgir quanto às pessoas a 

http://www.xr.pro.br/IF/LOCKE-Segundo_tratado_Sobre_O_Governo.pdf
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necessidade de apropriação do excedente de produção. A manutenção deste excedente 
numa mesma linhagem fez com que fosse imposto o domínio da genealogia dos membros 
da comunidade, o que reduziu os núcleos familiares coletivos para uma estrutura binária 
na qual a monogamia feminina era condição sine qua non para sua realização, visto que a 
condição de descendência só se verificaria com plena certeza pela via paterna com a 
exclusividade sexual da mulher32. A produção de excedente, e sua apropriação 
individualizada, originou diferenças entre os indivíduos de uma mesma comunidade 
(anteriormente gentílica), ocasionando o surgimento de classes sociais, desestruturando 
a sociedade gentílica. Pontue-se ainda que o excedente de produção trouxe uma nova 
demanda – a de transações comerciais e, a posteriori, o surgimento de algo que unificasse 
os valores dos produtos comercializados. Dá-se origem, assim, à ideia de moeda para 
dinamizar as transações comerciais que, até então, eram pautadas em sistemas de trocas, 
tornando-se o principal equivalente comparativo entre os produtos, incluindo a terra – 
que deixa de ser concebida como uma propriedade coletiva para ser percebida como 
propriedade privada.  

É a partir deste cenário que, para Engels33, começa a se desenhar a sociedade de 
classes e as desigualdades advindas da diferenciação entre elas, a percepção da 
propriedade privada, e, consequentemente, da terra enquanto um direito individual. Por 
conseguinte, a mudança de uma família gentílica - para um modelo sindiásmico - e depois 
para uma forma binária, a apropriação da riqueza produzida por uma parcela da 
população em detrimento da coletividade, o desenvolvimento do comércio e o aumento 
das populações urbanas, foram necessários para pensar e formar um poder para regular 
esse novo modelo de sociedade, bem como mediar os conflitos advindos destes 
antagonismos surgidos dos choques entre as classes sociais recém-formadas. Essa nova 
instituição é o Estado. 

 
2.1 A função social enquanto consequência da crise social do Estado Liberal.  
 

Ao fundamentar a ideia de formação do Estado dentro de uma historiografia de 
concepção, frise-se, europeia e ocidental, é necessário pensar que o processo de formação 
dos Estados Europeus passou por uma ideia de Feudalismo, formação do Estado 

 
quem se aplicavam os nomes de pai, mãe, filho, filha, irmão ou irmã. Mas o uso atual desses nomes constituía 

uma contradição. O iroquês chama de filhos e filhas os seus próprios, como os de seus irmãos, que o chamam 

de pai.  Os filhos de suas irmãs ele os trata como sobrinhos e sobrinhas, e é chamado de tio por eles. 

Inversamente, a iroquesa chama de filhos e filhas os de suas irmãs, da mesma forma que os próprios, e 

aqueles, como estes, chamam-na de mãe. Mas chama sobrinhos e sobrinhas os filhos de seus irmãos, os quais 

a chamam de tia. Do mesmo modo, os filhos de irmãos tratam-se, entre si, de irmãos e irmãs, e o mesmo 

fazem os filhos das irmãs. Os filhos de uma mulher e os de seu irmão chamam-se reciprocamente primos e 

primas, nomenclaturas estas que expressam ideias que se tem do próximo e do distante, do igual e do 

desigual no parentesco consanguíneo. Ideias estas que servem de base a um sistema de parentesco 

inteiramente elaborado e capaz de expressar muitas centenas de diferentes relações de parentesco de um 

único indivíduo. (ENGELS, 2013, p. 44 – 45). 
32Assim, percebe-se que esta transição de um modelo de sociedade matriarcal para uma sociedade 
patriarcal ocorreu através da necessidade de manutenção dos meios de produção e do excedente em um 
núcleo familiar binário que era transferido de forma hereditária, conjuntamente, portanto, à ideia de 
propriedade. A imposição da monogamia feminina e a retirada da centralidade de sua figura na gestão 
familiar nas esferas pública e privada significou uma apropriação do homem acerca dos conhecimentos 
produzidos por elas e sua importância necessárias ao desenvolvimento das gens (REED, 2008). 
33ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do estado. 3ª edição. São Paulo: 

Expressão popular, 2012.  
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Absolutista, imperialismo ao passo do surgimento do capitalismo comercial, para a partir 
de aí começarem as discussões sobre Estado de Direito - Estado Liberal e Estado Social. 
Ressaltando a complexidade destas nuances e da configuração do Estado Feudal3435 para 
o Estado Liberal, e visto que este não é o objetivo central deste trabalho, dar-se-á um salto 
para a discussão da configuração do Estado Liberal e Estado Social, a fim de cumprir o 
objetivo do presente artigo: pensar a democratização do acesso à terra através da 
superação do direito absoluto de propriedade com base na sua função social.  

Assim, pensar a Modernidade e sua relevância na constituição do Estado Liberal é 
pensar a ruptura do modelo absolutista de Estado, controlador e impositivo às vontades 
do monarca, que tem centralizado em si as funções de chefe de Estado, de governo e 
representação divina acumuladas, considerando o soberano como centro de existência de 
todo o reino. 

Logo, como marco simbólico de ruptura com a lógica estatal absolutista tem-se a 
construção do Estado de Direito – a partir de uma ideia de limitação do poder e de 
interferência estatal na vida dos indivíduos a partir de uma norma jurídica -, atribuindo 
não apenas a ideia de segurança jurídica aos direitos “naturais” do homem e ao contrato 
social proposto por Rousseau, como também a isonomia formal entre os cidadãos - 
encabeçados no lema da Revolução Francesa - igualdade, liberdade e fraternidade -. O 
Estado de Direito seria, portanto, um Estado racionalizado, com atuação previsível, 
limitado por regras gerais e abstratas, e que não poderia interferir nas esferas de 
autonomia dos cidadãos, muito menos na vida econômica do Estado (NOVAIS, 2006, p.42). 
Esta limitação do poder estatal adveio do surgimento de uma nova elite econômica que se 
formava – a burguesia emergente - e que necessitava de condições para seu 
desenvolvimento, e para obtê-la buscou romper as amarras políticas e econômicas que o 
Estado absolutista lhe impunha. Não à toa Paulo Bonavides (2010, p. 40) afirmou que a 
figura do Estado sempre foi a principal ameaça à doutrina Liberal e “[...] na moderna teoria 
constitucional como o maior inimigo da liberdade”.  

Faz-se perceptível, portanto, a limitação do poder do monarca a partir da 
configuração de um Estado de Direito, ao determinar leis que limitavam o poder de punir 
- também conhecido como poder de polícia - e atribuir segurança jurídica aos direitos 
individuais – liberdade, igualdade, propriedade, - dentro do campo formal. Tais limitações 
postas dentro do ordenamento jurídico foram condições essenciais para o 
desenvolvimento da burguesia enquanto novo bloco político, e para a formação do que 
conhecemos como Estado Liberal através da execução de um novo projeto político e 

 
34Sobre a análise do Estado Feudal e sua relação com a formação do Estado Moderno - tanto numa 

perspectiva liberal quanto num viés de Estado Social, para discutir o que hoje se denomina como Estado de 

Direito recomenda-se a leitura da obra Contributo para uma teoria do estado de direito, escrita por Jorge 

Reis Novais. 
35“Na época feudal a relação indivíduo -<<Estado>> coloca-se em termos radicalmente diferentes. A ideia 

de um poder público do Estado desvanece-se em favor de um sistema político fundado numa rede de 

vínculos unindo suseranos e vassalos; a ideia de imperium é substituída pela de dominium, entendida como 

mera superioridade territorial por parte do Príncipe, mas compatível com a vinculação deste, num plano de 

igualdade relativamente aos restantes senhores, ao complexo entrelaçado de direitos e deveres que 

caracterizava a sociedade medieval. De facto, nesta vasta cadeia de dependências recíprocas, cada um era 

titular de jura quaesita, direitos adquiridos, garantidos pelos tribunais comuns independentemente do lugar 

que o autor da violação ocupasse na hierarquia feudal. Seria, então, com base nestes direitos adquiridos, ou, 

mais propriamente, nestes privilégios recíprocos, que se poderia falar de um <<pensamento medieval da 

liberdade no direito>> ou, mais audaciosamente, de um verdadeiro Estado de Direito medieval. ” (NOVAIS, 

2006, p. 34) 
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econômico pautado pela autonomia e autorregulação da vida econômica (NOVAIS, 2006, 
p. 41). Formou-se, assim, o ideal de Estado de Direito, que seria regido por normas gerais 
– leis fundamentais ou constitucionais – que atribuiriam segurança jurídica aos direitos 
naturais através de sua constitucionalização, transformando-os em direitos positivos, 
especialmente o direito de propriedade. A constitucionalização desses direitos 
individuais traria a ideia de inviolabilidade aos mesmos, sendo tratados como princípios 
no ordenamento, o que subordinaria os poderes públicos às leis gerais do país (BOBBIO, 
1994, p.18-19). 

Para Novais (2006, p. 59) a caracterização liberal do Estado de Direito teria como 
pressuposto teórico a ideologia das três separações, a saber: a separação entre política e 
economia, devendo o Estado apenas garantir a segurança e propriedade dos cidadãos e 
permitir a autorregulação econômica; a separação entre Estado e Moral, visto que a moral 
deveria se limitar a consciência autônoma do indivíduo e o Estado não deveria intervir 
nisto; e, por fim, a separação entre o Estado e a sociedade civil, sendo a única obrigação 
do Estado garantir a paz social e permitir que a sociedade civil – onde coexistiriam as 
esferas morais e econômicas dos indivíduos - se desenvolvesse de acordo com suas 
próprias regras. A partir desta nova concepção de Estado, foi concebida a teoria da divisão 
de poderes entre os três poderes, recobrindo cada um, função específica, na qual o 
executivo seria responsabilidade do Rei e ministros, o legislativo seria atribuído ao 
parlamento, e o judicial ao corpo de magistrados (NOVAIS, 2006, p.86). Apesar de Novais 
e Bonavides discordarem acerca de quem é o titular da ideia de tripartição dos poderes 
atribuída geralmente a Montesquieu, o fato é que esta teoria se tornou o principal 
instrumento para limitar os poderes e função do Estado, e, consequentemente, proteger 
os direitos naturais, que agora estavam devidamente positivados, garantindo o máximo 
de respeito aos direitos da liberdade e da propriedade privada; sendo esta limitação a 
solução final para o  risco de “abuso” estatal em relação às liberdades e ao direito de 
propriedade (BONAVIDES, 2011, p. 45). 

Esta configuração de Estado Liberal, não intervencionista, não buscava interferir 
no direito à propriedade privada, que possuía caráter absoluto e irrestrito - sendo 
considerado um direito natural -, não podendo o Estado obstar de forma alguma o seu 
exercício/usufruto, pois tal direito era inerente ao homem e antecedia a própria 
concepção de Estado, não cabendo-lhe o tolhimento por quaisquer mecanismos. Percebe-
se, então, que o Estado Liberal veio assegurar o direito à propriedade privada36 através 
da ruptura com o Estado absolutista e a ascensão dos ideais iluministas disseminados a 
partir da Revolução Francesa.  

Perceptível é o fato da burguesia emergente, ao assumir o controle político do 
Estado, ter se preocupado em assegurar direitos apenas no campo formal, assegurando o 
reconhecimento dos direitos da liberdade e da propriedade, e determinando a 
autorregulação social e econômica, com o papel mínimo do Estado em garantir a paz 
social. A propagação de tais direitos apenas no âmbito formal manteve a lógica de 
desigualdades surgidas com a sociedade de classes. O avanço tecnológico dos meios de 
produção configurou um aumento da exploração da força de trabalho, gerando uma 

 
36Exemplos concretos desta percepção do Estado Liberal acerca da propriedade privada são, 
primeiramente, a Declaração de Direitos que definia a propriedade privada como o  “direito de gozar e 
dispor à vontade dos bens, rendas, produtos do seu trabalho e indústria” (PROUDHON, 1988, p. 41), e o 
Código Napoleônico, um marco teórico liberal, que concebia a propriedade como direito de gozar e dispor 
das coisas da maneira mais absoluta, desde que não se fizesse uso proibido pelas leis e regulamentos que 
eram mínimos (PROUDHON, 1988, p. 41).  
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precarização da condição de vida e de trabalho sem precedentes. O desenvolvimento 
tecnológico desenfreado que advinha das Revoluções Industriais trouxeram tais conflitos 
ao seu ápice, ensejando a organização da classe trabalhadora em movimentos 
operários/sindicais, com intuito de melhorar não apenas suas condições de trabalho, mas 
as suas condições de vida.   

As desigualdades sociais existentes com a emergência da sociedade de classes, 
agravadas pela completa ausência do Estado na regulação econômica e social, 
ocasionaram um cenário de crise social. Assim, a classe trabalhadora começou a buscar os 
espaços deliberativos estatais a fim de tencionar o Estado e colocá-lo como mediador das 
necessidades sociais opostas, visto que o modelo liberal proposto na efervescência do 
Estado de Direito não mais contemplava as mudanças e desigualdades sociais deste 
período histórico. A busca por possibilidades de integrar a gestão do Estado, bem como 
participar da tomada de decisões políticas e econômicas pela população, foi o gatilho para 
o surgimento do debate democrático e do sufrágio universal. Segundo Bonavides (2011, 
p. 55) tal tática tinha uma intencionalidade clara, que a classe trabalhadora pudesse 
também intervir nas decisões políticas e econômicas determinadas pelo Estado Liberal, 
que era hegemonicamente direcionado pelas demandas da burguesia. Essa conjuntura 
deu forma ao que se conheceu como liberal-democracia, uma das grandes contradições 
do século XIX. 

A transição37 de um modelo liberal, para um modelo liberal democrático, e, por fim, 
para um Estado Social foi um processo gradual, apesar da efervescência política da época. 
Fatores importantes contribuíram e aceleraram este processo de derrubada do Estado 
Liberal e ascensão o Estado Social, dentre eles  a organização do movimento operário e as 
teorias marxistas originadas a partir do período da Revolução Industrial, que 
contribuíram para a ascensão das correntes socialistas baseadas nas teorias de Karl Marx 
– que analisava a sociedade de modo estrutural, determinando que a economia regia o 
centro da vida  através da produção de riqueza acumulada na mãos de poucos, mas que 
era obtida com a exploração da mão de obra da maioria da população, fazendo com que a 
sociedade se dividisse em classes sociais. Nestes termos, defendiam a socialização da 
riqueza e dos meios de produção, que só ocorreria com a tomada de poder do Estado pela 
classe trabalhadora. 

Obviamente que a relação entre liberalismo e socialismo não poderia ser outra 
coisa que não uma antítese, Bobbio afirma que “o pomo da discórdia38 foi a liberdade 
econômica, que pressupõe a defesa ilimitada da propriedade privada”, pois enquanto o 
Estado Liberal defendia a propriedade privada de forma irrestrita, atribuindo a esta o 
máximo de segurança jurídica possível dentro do Estado de Direito, as correntes 
socialistas a concebiam como fonte principal da desigualdade entre os homens [...] e sua 
eliminação total ou parcial como projeto da sociedade futura (BOBBIO, 1994, p. 80).  

 
37Primeiramente, a organização do movimento operário e as teorias marxistas formuladas a partir da 
Revolução Industrial deram espaço para a ascensão das correntes socialistas, que analisavam a sociedade 
como estrutura, colocando o capital como centro de análise, e determinando que as desigualdades sociais 
existentes derivavam de uma produção de riqueza acumulada por uma minoria que utilizava do Estado 
Liberal para manter seu local de privilégio.  
38O “pomo da discórdia” para o Estado Liberal está diretamente atrelado ao seu ideal de Estado Mínimo, 
com intervenção apenas no que for essencial a garantir a paz social, impedido de violar qualquer direito 
inerente ao homem, principalmente o direito à propriedade privada, que é um dos seus principais pilares 
de sustentação. Assim, todas as suas ações são construídas e pensadas de modo a legitimar a propriedade 
privada enquanto direito natural absoluto e irrestrito ao homem, constitucionalmente protegido, e sob o 
qual não poderia incidir nenhuma intervenção estatal. 
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Já a ideia de Estado Social, segundo Bobbio (1994) e Bonavides (2011), parte da 
premissa da democracia como indispensável para a consecução dos fins sociais, visto que 
uma de suas principais finalidades é a conciliação de classes, partindo da universalização 
do sufrágio, o que, por si só, já o diferencia radicalmente de uma proposta liberalista, e 
possibilita a ideia de uma social democracia, ou um socialismo moderado, na qual a 
propriedade privada não seria totalmente contestada, mas sim construída por uma via 
democrática, perdendo seu caráter absoluto e irrestrito. Por conseguinte, a “cessão” para 
a busca de um bem-estar coletivo, que Bobbio (1994) e Bonavides (2008) compreendem 
como socialismo moderado - adquirido de forma democrática-, seria a concessão de 
benesses sociais contrárias aos interesses da elite para se manter enquanto dirigente 
político e econômico, apaziguando os ânimos, e barrando de forma inteligente a onda 
revolucionária que se desenhava com as teorias socialistas, que tinham como meta a 
modificação estrutural da sociedade. O Estado deixa de ser, assim, o garantidor de 
privilégios de apenas uma classe e passa a ser, no campo ideal, de todas as classes, 
cumprindo um papel de mediador entre elas, sendo um pacificador entre as demandas do 
capital e as desigualdades sociais provocadas por ele. Nasce aí, portanto, uma noção 
contemporânea do Estado Social.  

Necessário se faz pontuar, porém, que o Estado Social, nesta concepção 
supramencionada, não modificou estruturalmente a sociedade capitalista – a elite 
político-econômica burguesa ainda é a principal força política do Estado – da mesma 
forma que não alterou o modo de produção de riqueza, nem sua concentração, trazendo 
poucas alterações ao direito de propriedade, que deixou de ter um caráter absoluto e 
irrestrito, e passou a ter uma função social que condicionou a incidência da segurança 
jurídica do direito de propriedade à função social - o que não alterou a natureza da 
propriedade privada. O Estado Social3940 cumpriria, portanto, a função de atenuar essas 
condições supracitadas de forma intencional para a manutenção do status quo, o que 
contradiz a ideia de conciliação de interesses entre as classes sociais.  

O Estado Social é, portanto, um intervencionista, que necessita de uma sociedade 
civil para requerer sempre a presença militante do poder político nas esferas sociais, 
efetivando direitos sociais historicamente conquistados através da mobilização da 
população para a aplicação e, principalmente, efetivação de políticas públicas que 
busquem o bem-estar social de forma coletiva41 (BONAVIDES, 2011, p. 200). O Estado 

 
39Conclui-se que este novo modelo de Estado (Social) seria o reconhecimento e concessão de direitos da 
burguesia para com a classe trabalhadora, que sairia do campo formal, e que se concentraria, 
principalmente, na obtenção dos poderes políticos (limitados), pois seria o mecanismo de ingresso no 
aparato estatal para alcançar os espaços deliberativos do Estado, e, portanto, realizar uma transformação 
social concreta. 
40“(...) lucra o trabalhador, que vê suas reivindicações mais imediatas e prementes atendidas 
satisfatoriamente, numa formula de contenção de egoísmo e de avanço para formas moderadas do 
socialismo fundado sobre o consentimento. E lucram também os capitalistas, cuja sobrevivência fica 
afiançada no ato de sua humanização, embora despojados daqueles privilégios de exploração impune, que 
constituíam a índole sombria do capitalismo nos primeiros tempos em que se implantou” (BONAVIDES, 
2011, p. 189).  
41A transição do Estado Liberal para o Estado Social provocou mudanças significativas nas relações socio-
político-econômicas, de modo que houve uma substituição - de uma autorregulação social e econômica  pela 
burguesia sem a intervenção do Estado (que deveria apenas garantir a paz social), para um Estado 
interventor que tem como objetivo a conciliação entre as classes sociais existentes, passando a regular a 
vida socio-político-econômica no intuito de efetivar políticas públicas com a finalidade de diminuir, e, numa 
idealização longínqua, extinguir as desigualdades sociais a partir da busca de uma materialidade da 
igualdade formal já conquistada.  
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Social, para tanto, assumiu a responsabilidade de regulação econômica como mecanismo 
de controle da exploração da classe trabalhadora, estimulando o desenvolvimento de 
relações sociais mais justas e equitativas, tanto de forma direita – ao assumir gestão de 
determinados serviços sociais -, quanto de forma indireta - através da regulamentação 
das relações privadas relacionadas ao comércio e de outras relações intersubjetivas que 
antes eram deixadas à livre autonomia privada (JELINEK, 2006, p. 5). O direito privado 
deixou, portanto, de ser concebido como uma exteriorização jurídica da vontade 
individual, e o direito público passou a ter outras funções atribuídas a si para além da 
subordinação do cidadão, tendo crucial importância sobre as relações sociais e 
econômicas, tornando-se parte do texto constitucional através de um fenômeno 
denominado como “relevância constitucional das relações privadas”42. É neste momento 
que surge o conceito de função social, que passou a incidir sobre a propriedade privada, 
perdendo seu caráter absoluto e irrestrito, para ser interpretada à luz da constituição e 
dos direitos sociais.  

 
2.2 O Cenário Fundiário e a Função Social no Ordenamento Jurídico Brasileiro 
 

Discutido o marco histórico de surgimento da função social, e da origem do Estado 
Social, e em se tratando o presente artigo de pensar a democratização do acesso à terra a 
partir da função social enquanto um direito fundamental, far-se-á necessário uma breve 
contextualização histórica do processo de ocupação de terras no Brasil, de forma a se 
entender os institutos jurídicos atuais, e a importância da função social da propriedade 
como medida de combate a concentração fundiária brasileira.  

Segundo Rocha (2015, p. 63) a história fundiária brasileira pode ser subdividida 
em quatro períodos: regime sesmaria (1500 – 1821), regime de posse (1821 – 1850), 
regime de Lei de Terras (1850 -1889) e período republicano (1889 até os dias atuais)”, 
sendo que as terras da colônia eram propriedade do rei, incorporadas ao patrimônio da 
coroa portuguesa, com base no direito de conquista e em força do Tratado de Alcaçovas 
(1479) e de Tordesilhas (1494) (ROCHA, 2015, p. 64). 

O primeiro momento da história fundiária brasileira – período sesmaria43 – teve 
sua raiz no direito português, o que interferiu diretamente na estrutura agrária brasileira 
e na história do direito agrário por consequência. O início do processo de colonização por 
meio de sesmarias não teve uma legislação especifica, de modo que as legislações 
lusitanas passaram a ter validade nas terras da colônia, e determinavam a maneira de 
adquirir a propriedade, a partir da “concessão das sesmarias e de data, compra e venda, 
doação, permuta e legitimação de posses”, sendo que toda terra sem título de propriedade 

 
42Ao recepcionar-se, na Constituição Federal, temas que compreendiam, na dicotomia tradicional, o estatuto 

privado, ocorreram transformações fundamentais nos pilares do sistema de direito civil clássico: na 

propriedade (não mais vista como um direito individual, de característica absoluta, mas pluralizada e 

vinculada à sua função social) [...] (JELINEK, 2006, p. 7). 
43A Lei de Sesmarias determinava que era de responsabilidade dos donos de terras (ociosas) lavrá-las, 

diretamente ou com seus próprios escravos, ou transferi-las a terceiros, pois necessitava que estas de 

tornassem produtivas em troca do pagamento da sexta parte do que iria ser produzido. O não cumprimento 

destas clausulas implicava o confisco da propriedade, retornando a mesma ao patrimônio da coroa 

portuguesa. Pontue-se ainda que a sesmaria era concedida através da Carta Foral, que apesar de conceder 

a posse da propriedade, impunham, concomitantemente, clausulas de cumprimento obrigatório sob pena 

de ser devolvida ao patrimônio público da coroa portuguesa a propriedade que as descumprisse, sendo 

denominada tais propriedades como terras devolutas (ROCHA, 2015, p. 65). 
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particular seria de domínio público (ROCHA, 2015, p. 64). Durante três séculos o sistema 
sesmaria vigorou no Brasil, e a legislação organizativa das sesmarias criou um verdadeiro 
caos legislativo, à medida que a terra era concedida apenas aos amigos do rei – nobreza 
em decadência e uma burguesia em ascensão econômica. Neste formato de colonização, 
os homens pobres e nativos não tiveram nenhum direito sobre qualquer propriedade, o 
que incentivou a apropriação indevida de terras em locais mais remotos e afastados dos 
núcleos centrais de povoamento. “Se é inegável que o regime sesmaria garantiu o 
povoamento do interior do País, é preciso reconhecer que os 322 anos de vigência do 
regime sesmaria favoreceram, no Brasil, a consolidação do latifúndio” (ROCHA, 2015, p. 
67). 

Notório é que, durante o período colonial, houve diferentes formas de apropriação 
da terra, desde as sesmarias, como as posses ilegítimas - sesmarias caídas em comisso 
pelo não cumprimento das cláusulas resolutivas -, e a apropriação indevida - posses 
estabelecidas em terras públicas sem nenhum consentimento formal por parte do Estado 
e, consequentemente, à revelia do ordenamento jurídico vigente. A posse surgiu como um 
costume social totalmente contrário a lei. (ROCHA, 2015, p. 67). No período imperial 
várias insatisfações foram postas contra o regime das sesmarias, fracassadas em boa parte 
do território, e configuraram um sistema de latifúndio; e, com isso, uma necessidade de 
reorganização do sistema agrário caótico ocasionado pela ausência de legislação 
específica pensada para a realidade da colônia, acrescidas do excesso de legislações 
ineficazes e conflitantes entre si proferidas pela coroa portuguesa, bem como das 
imposições para a continuidade da concessão da Carta Foral.  

Diante deste cenário, Dom Pedro de Orleans e Bragança suspendeu o sistema de 
sesmarias, através da Resolução de nª 7644, de 17 de julho de 1822, que modificou as 
cláusulas condicionantes para a expedição da Carta Foral, na qual “o sesmeiro que antes 
recebia o título para depois receber a terra e ser obrigado a explorá-la, passava a explorar 
e obter o benefício da terra para só após ter a posse legalizada pelo Poder Público.  

O próximo passo acerca de tal problemática foi a incorporação do ideal 
napoleônico – burguês - do direito de propriedade (absoluta) à Constituição de 1824, em 
seu artigo 179, §22 que trouxe um direito de propriedade posto como individual, absoluto 
e inquestionável ao determinar que “é garantido o Direito de Propriedade, em toda a sua 
plenitude, o que consolidou e consagrou a estrutura agrária latifundiária vigente – 
portanto, concentradora da propriedade”.  

Conforme já foi exposto em tópico anterior, a configuração do Estado Liberal 
trouxe a defesa do direito absoluto de propriedade – de forma absoluta, intocável 
(JELINEK, 2006; MELO, 2009; BONAVIDES, 2011; BORGES, 2012; ROCHA, 2015) e 
começou a se configurar, de maneira questionável, uma similitude de Estado Liberal à 
realidade brasileira. Foi permitida, de modo excepcional, a desapropriação por utilidade 
pública, desde que a terra e as benfeitorias fossem pagas previamente; entretanto não foi 
previsto nenhum mecanismo para garantir o acesso à propriedade, apesar possibilidade 
de desapropriação por utilidade pública. Tal período se caracterizou como Período Áureo 
da Posse, durante o qual a ocupação primária garantiria o controle da terra. (ROCHA, 
2015, p. 68). Destarte, fica evidente que, no Brasil, o sistema de propriedade territorial 

 
44Tal fato se deu pouco antes, 52 (cinquenta e dois) dias mais precisamente, da proclamação da 
independência do Brasil, e após a declaração da emancipação política do Brasil para com Portugal, o novo 
Estado ainda continuou omisso à questão agraria, sem pensar e ter uma legislação que servisse a tal 
temática, ainda atrelado ao ordenamento português, mantendo o cenário de caos legislativo sobre a questão 
agraria brasileira (ROCHA, 2015, p. 68). 
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continuava em completa desorganização, inclusive quanto a definição de pertencimento, 
se público ou privado.  

A próxima fase da história fundiária brasileira foi marcada por uma das Leis mais 
controversas da história brasileira, a Lei nº 601 de 18 de setembro de 1850, conhecida 
como Lei das Terras Devolutas, ou simplesmente Lei de Terras45, que representou uma 
ruptura definitiva com o sistema sesmaria, pois retirou definitivamente a possibilidade 
de se receber a terra de forma gratuita, e impôs a compra como único meio de se apropriar 
da terra devoluta, pública, passando a terra a ser tratada como mercadoria. Tal lei tinha 
dois objetivos iniciais bem definidos, o primeiro era combater a situação fundiária caótica 
gerada no período anterior e permitir o ordenamento do espaço territorial brasileiro 
(ROCHA, 2015, p. 68-69), e a segunda era impedir que escravos recém libertos pudessem 
adquirir propriedades em todo o território nacional46. A compra passou a ser o principal 
mecanismo de aquisição da propriedade, ao lado da revalidação das cartas de sesmarias 
e a legitimação das posses. A terra, enquanto bem mercantilizado, passou a ser 
considerada - a partir e como - um bem de elevador valor monetário, com exceção das 
terras localizadas na faixa de fronteira onde ainda era permitida a doação de terras, 
proibindo-se o “apossamento” de terras públicas sob risco de despejo com a perda de 
todas as benfeitorias, além da possibilidade de prisão e multa (ROCHA, 2015, p. 69).  

O processo de configuração fundiária brasileira não poderia, portanto, se dar de 
outra forma que não um processo excludente, com uma alta concentração fundiária, e 
ausente de regulação especifica. Por conseguinte, a Constituição de 1891 manteve o 
direito de propriedade absoluto, entregando aos estados as terras devolutas situadas em 
seus territórios, deixando para a União só as áreas de fronteira, o que configurou uma 
estadualização das terras (ROCHA, 2015, p. 73), porém não houve desenvolvimento de 
políticas agrárias pensadas para a realidade brasileira, fato este que também foi refletido 
no Código Civil de 191647 – que apesar de regulamentar alguns institutos (usucapião, 
direito de vizinhança, posse, etc.) – não deu atenção especifica à questão agrária (ROCHA, 
2015, p. 73). Notoriamente se percebe que o processo de ocupação de terras no Brasil 
privilegiou o processo de concentração de terras nas mãos de uma pequena parcela da 
população, bem como ensejou a “devolução” de inúmeros hectares de terras para o 
Estado. Esse processo de concentração e de inércia do Estado com as terras que voltaram 
a ser de sua responsabilidade ensejou pressões populares/sociais por mudanças que 
possibilitassem justa distribuição de terras (ROCHA, 2015, p. 371). 

O Estado brasileiro necessitou, por conseguinte, tomar medidas tendentes a 
redistribuição e reordenamento de sua estrutura fundiária a partir de um processo 
denominado historicamente como Reforma Agrária. O período histórico em que a mesma 

 
45O artigo 1ª da Lei nº 601 era claro na sua exigência de se transmitir o domínio das terras exclusivamente 

através da compra e venda: - Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja 

o de compra. Excetuam-se as terras situadas nos limites do Império com países estrangeiros, em zonas de 

dez léguas, as quais poderá ser concedida gratuitamente. (Grifos apostos). (ROCHA, 2015, p. 69). 
46Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, Desigualdades raciais, racismo e políticas públicas: 120 
anos após a abolição. Brasília: 2018. Disponível em: 
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4729/1/Comunicado_n4_Desigualdade.pdf . Acesso em 
14/10/2019. 
47Um salto temporal à frente, para 1950, traz um cenário de (re)organização do cenário socio-político-
econômico brasileiro devido a profundas crises, principalmente do cenário fundiário, e a discussão de 
propostas concretas de reforma agrária47. Diante deste cenário, Rocha (2015, p.73) constata que o “governo 
de João Goulart assumiu algumas das bandeiras dos trabalhadores rurais, chegando a regulamentar os casos 
de desapropriação por interesse social, sendo um dos fatos que ensejaram o golpe militar de 64” 
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foi posta enquanto um planejamento estatal, a partir de um ordenamento jurídico, foi no 
período inicial da Ditadura Civil-Militar, com o Estatuto da Terra, em contraposição a 
proposta de João Goulart que deu ensejo ao golpe que culminou na Ditadura Civil-Militar.  

Essa proposta do governo militar, denominada como Estatuto da Terra48, definia a 
reforma agrária em seu artigo 1º, §1º49, e em seu artigo 16, ao determinar o 
estabelecimento de um sistema de relações entre homem, propriedade rural, e uso da 
terra na busca pela promoção da justiça social através da reforma agrária; possibilitando 
não apenas uma relação simbiótica entre homem, propriedade, ambiente e justiça social, 
mas possibilitando, somado a isso, o desenvolvimento econômico nacional e a extinção 
dos minifúndios  e latifúndios (ROCHA, 2015, p. 372). Deste modo, a reforma agrária se 
exteriorizaria pela intervenção do Estado, redimensionando a estrutura agrária do país, 
democratizando o acesso à terra concomitantemente ao aumento da produtividade, com 
intuito de buscar a efetivação de justiça social, erradicação da pobreza e demais objetivos 
que foram posteriormente previstos no art. 3º da CF/88, tidos como objetivos 
fundamentais da atual República Federativa do Brasil. (ROCHA, 2015, p. 372). Tais 
objetivos claramente não foram cumpridos até hoje. 

Com efeito, pode-se conceituar reforma agrária como o conjunto de medidas que 
visam promover melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua 
posse e uso, e que propiciem ao seu beneficiário acesso a todos mecanismos necessários 
para a eficaz exploração da terra, a fim de que cumpra com a sua função social e ecológica. 
Diante deste conceito de Reforma Agrária se torna necessário observar que este tema se 
conecta diretamente com o cumprimento da função social da propriedade, que justifica a 
tomada de medidas enérgicas contra aquela propriedade que, por não cumprir esta 
função, se revela um entrave ao desenvolvimento social, legitimando a ideia de 
cumprimento da função social da propriedade como mecanismo de democratização do 
acesso à terra.  

A partir da Constituição Federal de 1988 (CF/88), tornou-se recorrente a inclusão 
do princípio da função social na legislação brasileira. Espalhou-se, assim, pelo 
ordenamento jurídico brasileiro, jurisprudência, e doutrina, a ideia de que a 
constitucionalização da função social da propriedade pela CF/88 trazia ao Direito uma 
conformação dos princípios liberais às necessidades da sociedade como um todo, 
submetendo-os ao benefício coletivo, de modo a estimular o equilíbrio entre as classes 
sociais (MELO, 2009, p. 19), num contexto político de redemocratização e salvaguarda dos 
direitos sociais negados e perseguidos historicamente, principalmente, durante a 

 
48“Com base no estatuto da terra, a proposta para a redistribuição de terras e implementação da reforma 

agrária se daria através de três medidas centrais: a)destinação de terras devolutas da União, Estados 

membros e Municípios (respeitando a competência de cada ente federativo), b)compra e venda de imóveis 

rurais com a finalidade especifica de destina-los ao programa de reforma agraria, c) através da 

desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Pontue-se que existem outros 

instrumentos possíveis para essa finalidade, sobre isto Paulsen afirma: (...) a desapropriação é apenas um 

dos instrumentos de que a União pode ser valer para a realização de reforma agraria. Não é o caminho 

necessário para tanto e muito menos o mais desejável. De fato, existem outros instrumentos, como a 

tributação progressiva, (e efetiva) da terra improdutiva, o incentivo à realização de contratos de parceria e 

arrendamento e a utilização de terras públicas, que podem se revelar mais adequadas e menos traumáticos 

na busca de uma melhor situação fundiária.” (ROCHA, 2015, p.372). 
49§ 1° Considera-se Reforma Agrária o conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da 

terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social 

e ao aumento de produtividade.  
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Ditadura Civil-Militar505152. À vista disso, o processo de redemocratização e convocação 
de uma Assembleia Constituinte53 teve como característica a emersão de todas as 
demandas sociais que haviam sido historicamente reprimidas como forma de garantir os 
avanços sociais em detrimento do capital. Assim, o início do que seria um Estado Social 
passou a ser implementado devido a intensas pressões dos movimentos sociais e da 
sociedade civil, e a função social passou a ser disciplinada como princípio, através da 
relativização do individualismo que presidia as práticas sociais no modo de produção 
capitalista. Logo, o texto constitucional de 1988 positivou a união indissociável entre a 
propriedade e a sua função social ao arrolar o direito de propriedade entre os direitos e 
garantias individuais fundamentais, atrelando-o a uma função social, prevista no artigo 
5º, incisos XXII e XXIII, da Constituição Federal54.  

 
50A função social da propriedade rural já tinha sido abordada pela Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 
conhecida como Estatuto da Terra, durante a Ditadura Civil-Militar, estando a sua criação intimamente 
ligada ao clima de insatisfação reinante no meio rural brasileiro e ao temor do governo e da elite 
conservadora pela eclosão de uma revolução dos agricultores a partir dos movimentos sociais pela terra, a 
exemplo do MST (Movimento dos Sem Terra) (JELINEK, 2006, p. 18). 
51“Com os espectros da implantação de reformas agrarias em vários países da América Latina, os 
agricultores no Brasil começaram a se organizar desde a década de 1950, com o surgimento de sindicatos 
rurais e com a atuação da ala progressista da Igreja Católica e do Partido Comunista Brasileiro. O movimento 
em prol de maior justiça social no campo e da reforma agraria generalizou-se no meio rural do país e 
assumiu grandes proporções no início da década de 1960. No entanto, esse movimento foi praticamente 
aniquilado pelo regime militar instalado em 1964. A criação do Estatuto da Terra e a promessa de uma 
reforma agraria foi a estratégia utilizada pelos governantes para apaziguar os agricultores e tranquilizar os 
grandes proprietários de terra. As metas estabelecidas pelo Estatuto da Terra eram basicamente duas: a 
execução de uma reforma agraria e o desenvolvimento da agricultura. Décadas depois, pode-se constatar 
que a primeira meta ficou apenas no papel, enquanto a segunda recebeu grande atenção, principalmente no 
que diz respeito ao desenvolvimento capitalista ou empresarial da agricultura” (JELINEK, 2006, p. 18). 
 52Durante este período a luta pela terra, derivada da alta concentração fundiária, e do atendimento às 
necessidades do latifúndio, foram os principais “catalizadores” para a formação dos movimentos sociais 
pela terra, principalmente o Movimento dos Sem Terra. “A ditadura militar instalada então assumiu e 
incorporou ao Estatuto da Terra todas as bandeiras do trabalhador na luta pela Reforma Agraria. Não 
evidentemente para realizá-las, mas para, congelando-as numa lei que nunca seria executada, imobilizar e 
desorganizar a luta. O Estatuto deu adequado tratamento jurídico à questão agrária, criando mecanismos 
importantes como indenização e títulos da dívida pública e prazo longo e o rito sumaríssimo, mas transferiu 
para controle militar, a cargo do chefe do Executivo, a prevenção de eventuais enfrentamentos. Enquanto 
se integrava à legislação, que não saiu do papel, o tratamento do processo de Reforma Agrária impedia, 
algumas vezes duramente, que na prática se realizasse. Além dessa característica limitativa da ação política, 
o Estatuto transformou-se em mero instrumento de remoção de eventuais conflitos no campo. Mas os 
conflitos ocorriam e a violência contra os trabalhadores redobrava” (MELO, 2009, p. 79). 
53Existem dois documentos de sistematização das discussões realizadas na Assembleia Nacional 
Constituinte convocada em 1987, para confeccionar o novo texto constitucional, que culminou na atual 
Constituição Federal de 1988 disponibilizados no site do Senado Federal. Tais documentos trazem as 
discussões acerca dos direitos e garantias fundamentais, direitos sociais, e, a função social da propriedade 
– em diferentes momentos do texto constitucional. Não sendo possível uma análise aprofundada desses 
documentos neste momento, coloca-se aqui a título de curiosidade, conhecimento e pesquisas futuras. 
LIMA, João Alberto de Oliveira, et al (org). A Gênese do Texto da Constituição de 1988, vol. I, Brasília: 
2013. Disponível em: http://www.senado.leg.br/publicacoes/GeneseConstituicao/pdf/genese-cf-1988-
1.pdf. Acesso em 10/10/2019; e LIMA, João Alberto de Oliveira, et al (org). A Gênese do Texto da 
Constituição de 1988, vol. II, Brasília: 2013. Disponível em: 
http://www.senado.leg.br/publicacoes/GeneseConstituicao/pdf/genese-cf-1988-2.pdf. Acesso em 10 out. 
2019. 
54BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em 10 out. 2019. 
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Nota-se também que a CF/88, quando trata da ordem econômica e elege seus 
princípios, destaca o direito à propriedade privada vinculada a uma função social, e 
aponta um novo condicionante: a defesa do meio ambiente. Torna-os, assim, princípios da 
ordem econômica, rechaçando, definitivamente, o absolutismo do direito de propriedade, 
pelo menos teoricamente. Deste modo, o direito de propriedade adquire uma nova 
dimensão com o advento da função social, caracterizando-o como direito humano 
fundamental sobre os bens essenciais à vida, de forma que deveria ser entendimento 
consensual - perante o legislativo, o executivo e o judiciário - que a constitucionalização 
do direito de propriedade o coloca no eixo de discussão de interesse econômico do Estado, 
através da busca do bem-estar social55 em detrimento de uma discussão calcada no 
Direito Privado. É importante frisar ainda que a CF/88 determina que o princípio da 
função social da propriedade deve ser levado em conta no que se refere ao Capítulo II do 
Título VII, relativo à ordem econômica e financeira, ao tratar da política urbana, em seu 
artigo 18256, bem como da política agrícola e fundiária no Brasil, determinada em seu 
Capítulo III, nos artigos 185 e 18657.  

Conforme a exposição acima exposta, é perceptível que os artigos supracitados 
definem os limites postos pela função social da propriedade rural à propriedade privada, 
pois determinam categoricamente que a mesma só é cumprida se atender 
simultaneamente: os requisitos do aproveitamento racional e adequado; a utilização 
adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; e a 
observância das disposições que regulam as relações de trabalho e exploração que 
favoreçam o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Destarte, ainda sobre os 
dispositivos acima transcritos, é válido ressaltar que estes apresentam um dever jurídico 
de agir – um limite positivo - em vista do interesse coletivo, e a função social, logo, se torna 
parte integrante do conteúdo da propriedade privada na atual ordem jurídico-
constitucional, justificando-se, segundo Jelinek (2006, p. 21), como instrumento de 
viabilização de valores fundamentais, dentre os quais se sobressai o da dignidade da 
pessoa humana58. O Estado Democrático de Direito Brasileiro seria, então, visto como um 
Estado de Bem-Estar Social, conforme determina a CF/88, e que, de acordo com Borges 
(2012), deveria ser percebido como instrumento de transformação social dentro dos 
postulados da condição de vida e desenvolvimento das pessoas, conforme preceituam os 
arts. 1º, incisos II, III, IV59, e o 3º, e seus incisos60, da CF/88.  A ascensão do status de Estado 
Social à República Federativa Brasileira atual alterou, portanto, a ideia de um Estado 

 
55BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em 10 out. 2019. 
56BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em 10 out. 2019. 
57BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em 10 out. 2019. 
58A propriedade compreende, em seu conteúdo e alcance, além do tradicional direito de uso, gozo e 
disposição por parte de seu titular (direito-garantia), a obrigatoriedade do atendimento de sua função 
social, cuja definição é inseparável do requisito obrigatório do uso racional da propriedade e dos recursos 
ambientais que lhe são integrantes. O proprietário como membro integrante da comunidade, se sujeita a 
obrigações crescentes que, ultrapassando os limites do direito de vizinhança, no âmbito do direito privado, 
abrange o campo dos direitos da coletividade, visando o bem-estar geral, no âmbito do direito público. (Grifo 
nosso) (JELINEK, 2006, p. 21). 
59BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 10 out. 2019. 
60BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 10 out. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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estático - com o mínimo de intervenção - para um Estado dinâmico, que busca o bem-estar 
social a partir da utilização dos bens e recursos que dispõem para alcançá-los (BORGES, 
2012, p. 198). 
 
2.3 A Função Social da Propriedade Rural Como Instrumento de Democratização do 
Acesso a Terra 
 

O presente subtópico vem com a finalidade de discutir a função social como 
mecanismo de efetivação da democratização do acesso à terra. Para tanto fez uma 
historiografia da concepção de propriedade e da atribuição de segurança jurídica a 
mesma, e sua transição de uma perspectiva liberal para uma perspectiva social.  

Já é sabido que o princípio da função social da propriedade rural é uma derivação 
do princípio da função social da propriedade, que obriga os proprietários rurais a exercer 
o direito de propriedade segundo as regras da lei (BORGES, 2012; JELINEK, 2009), 
cumprindo os requisitos do artigo 186 da CF/88, a saber: exploração da propriedade rural 
de modo racional e adequado, tanto para o próprio bem estar de sua família, como de seus 
empregados - função trabalhista -, e consequentemente da sociedade - função bem estar - 
respeitando ainda o meio ambiente e os recursos naturais - função ambiental -, com a 
finalidade de torná-la produtiva e torná-la mecanismo de justiça social.  

Assim, é possível atribuir subfunções ao próprio conceito da função social (função 
trabalhista, função bem-estar e função ambiental), e esta só é plenamente cumprida se 
tais requisitos estiverem postos simultaneamente e conjuntamente ao conceito de 
produtividade. Vê-se que os elementos econômicos e sociais estão apontados nas 
subfunções supramencionadas, e que estas são requisitos garantidores do cumprimento 
da funcionalização da propriedade rural. Sendo assim, o objetivo da função social é 
produzir e respeitar os recursos naturais, o meio ambiente e, principalmente, os direitos 
sociais (BORGES, 2012, p. 62; ROCHA, 2015, p. 275).  

Para OPTIZ e OPTIZ (2015, p. 205) a função social é uma questão econômica e 
jurídica, já que o direito regra as leis naturais da economia, de modo que a propriedade 
da terra desempenha integralmente essa função quando, simultaneamente: a) favorece o 
bem estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas 
famílias; b) mantem níveis satisfatórios de produtividade; c) assegura a conservação dos 
recursos naturais; d) observa as disposições que regulam as justas relações de trabalho 
entre os que as possuem e a cultivam, segundo o Estatuto da Terra em seu art. 2º, §1º61.  

Entende-se, com isso, que a expressão “função social” teve um papel mitigador 
quanto ao direito absoluto da propriedade, e seu viés individualista, até então reinante 
em nosso ordenamento jurídico em virtude do Código Civil de 1916 - de autoria de Clóvis 
Beviláqua - inspirado no Código Napoleônico. Por conseguinte, a função social da 
propriedade rural desempenhou o mesmo papel mitigador do direito absoluto por ser 
uma derivação especifica da função social (BORGES, 2012, p. 338). Tal assertiva permite 
concluir que o sistema brasileiro manteve o direito subjetivo da propriedade, assegurado 
constitucionalmente como princípio fundamental, embora em caráter relativo, em 
detrimento do caráter absoluto que possuía quando o individualismo burguês e o Estado 
Liberal regiam o sistema sócio-político-econômico.  

Ainda segundo Optiz e Opitz (2015, p. 202) o princípio da função social da 
propriedade não é o caminho aberto para a socialização das terras rurais por parte do 

 
61BRASIL. Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm.  Acesso: em 10 out. 2019. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.504-1964?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm
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Estado, pois há necessidade de justificativa da venda forçada sempre mediante a 
indenização devida, mas é a forma legal encontrada pela Carta Magna de 1988 para 
realizar a reforma agrária sem ferir o princípio do art. 5º e seu inciso XXII. Tais autores 
afirmam que com a expressão “função social da propriedade” não se pretende reconstruir 
o direito de propriedade da terra como uma “instituição divina”, já que compreendem que 
ela em si nada vale, pois é o trabalho humano e o capital que definem a sua finalidade 
como meio de produção e que agregam valor a ela. Assim, a terra sem esses outros fatores 
não produz riqueza alguma. Portanto, as normas de direito agrário sobre a propriedade 
territorial rural afetam seu uso e não sua essência, de modo que o produtor agrícola 
encontre amparo jurídico no interesse da economia rural. Com isto, evidente fica que a 
função social não ameaça o direito de propriedade, mas ao contrário, o legitima (OPTIZ; 
OPITZ, 2015, p. 203).  

Tais autores defendem que a função social da propriedade, e a função social da 
propriedade rural por consequência, não tem outro fim senão o de dar sentido mais amplo 
ao conceito econômico da propriedade, encarando-a como uma riqueza que se destina à 
produção de bens que satisfaçam as necessidades sociais (OPTIZ; OPITZ, 2015, p. 204). 
Logo, dentro dessa conceituação da propriedade, conclui-se, para tais autores, que a 
finalidade do direito agrário não é proteger os fracos, mas incentivar a produtividade da 
terra que termina alcançando a função social de proteção aos agricultores. Por isso, a 
necessidade desse conjunto de normas ditado pelo Estado para regulamentação do uso e 
gozo da propriedade territorial rural. (OPTIZ; OPITZ, 2015, p. 205). 

Contudo, um dos problemas norteadores principais quando se discute o principio 
da função social da propriedade rural como mecanismo de democratização do acesso a 
terra, é, justamente, a interpretação jurisdicional que tem sido dada acerca do artigo 185 
da CF/88, ao determinar que as terras produtivas não poderiam ser desapropriadas para 
fins de reforma agrária, de modo que parte dos estudiosos e magistrados compreendem 
que o conceito de produtividade é colocado de modo a excepcionar a propriedade privada 
(rural) ao cumprimento da função social. Com isto, a propriedade produtiva não estaria 
condicionada ao disposto no artigo 186, que define os requisitos para o cumprimento da 
função social, o que acabaria por legitimar, novamente, a ideia de um direito absoluto de 
propriedade.  

Porém, a Constituição define tanto a função social quanto a produtividade 
enquanto princípios, de forma que ambos devem ser interpretados conjuntamente, e, 
assim, a produtividade deve atender ao disposto como critério para o cumprimento da 
função social, sendo passível, se não o fizer, de desapropriação para fins de reforma 
agrária. 

É fato que a disposição dos artigos 185 e 186 e a falta de conceituação para o que 
pode ser chamado como produtivo pela Constituição Federal de 198  criaram um 
imbróglio jurídico ao estabalecer uma contradição entre os artigos supracitados. Este 
ponto conflitante é evidenciado diante da  afirmativa  constitucional de que o 
cumprimento da função social não se resume, sequer se limita, à produtividade do imóvel, 
devendo este atender a todas as subfunções postas pelo principio da função da 
propriedade rural.  

Não há como, portanto, não constatar que um dos principais motivos para a 
ineficácia do principio da função social da propriedade rural, e do papel crucial que este 
cumpre enquanto mecanismo de democratização do acesso a terra, “é a redução da função 
social tão somente ao critério de produtividade [...] ao inviabilizar a desapropriação de 
um imóvel considerado produtivo, sem a observância dos outros critérios 
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simulteneamente exigidos por lei” (RODRIGUES, 2016, p.104). Dois problemas surgem a 
partir desta interpretação restritiva da função social: o primeiro é a redução da função 
social apenas à produtividade do imóvel, que contradiz todo o constructo histórico e social 
do acesso a terra enquanto direito humano fundamental; e o segundo seria como 
resultado final o retorno à manutenção do direito absoluto de propriedade62, que 
teoricamente já deveria ter sido rechaçado e superado no ordenamento juridico 
brasileiro, e, consequentemente, das decisões dos magistrados – principalmente no 
tocante às ações possessórias63.  

Há, portanto, um esvaziamento e negação do conteúdo da função social, de modo 
que a função social da propriedade rural, como objetivo do Estado Democrático de Direito 
Brasileiro – que ensaia tornar-se um Estado de Bem Estar Social – e que deveria buscar 
sentido de justiça social, com respeito à dignidade humana, visando erradicar a pobreza e 
diminuir as desigualdades, vê-se reduzida à aferição de índices de produtividade (MELO, 
2009, p. 99).  

No tocante à função social  e o paradoxo entre a sua constitucionalização e a 
manutenção do direito absoluto de propriedade, frise-se, teoricamente ja superado pela 
CF/88, é  necessário ratificar o óbvio, que o proprietário que descumpre a função social 
não pode ter seu imóvel protegido juridicamente pelo ordenamento. Não caberia, e não 
deveria ser permitido a ele, a utilização dos instrumentos jurídicos de proteção da 
propriedade rural, a saber: as ações possessórias e reivindicatórias para reaver a terra, 
visto que o não cumprimento da função social é uma explícita infração à lei (FILHO, 2016, 
p. 150). Carlos Frederico Marés de Sousa Filho (2016, p.150) é muito contundente ao 
afirmar que “a terra que não cumpre sua função social não pode ser protegida por meio 
de ações possessórias”. 

Percebe-se, portanto um conflito, entre a democratização do acesso a terra através 
da funcionalização da propriedade rural, postulada enquanto princípio da nossa atual 
Carta Constitucional, e a aplicabilidade do mesmo – que enfrenta resistências 
interpretativas e de efetivação pelo poder judiciário.  

De acordo com o conteúdo já exposto, é evidente que o cumprimento da função 
social está relacionado a requisitos de “ordem econômica, ligada a boa utilização da terra, 
social - no que diz respeito ao trabalho humano e ao bem-estar dos que as terras exploram 
- e ambientais, no que tange a utilização racional dos recursos naturais e preservação do 

 
62“Muitos magistrados proferem sentenças reducionistas sobre o cumprimento da função social 
da terra, criando uma especie de orientação sobre a matéria para julgamentos em outros tribunais. 
Com o intuito de garantir a propriedade, ainda que descumpridora de sua função social, os juízes 
sequer averiguam o cumprimento dos demais elementos que englobam o conceito de função 
social. [...] Uma vez declarada produtiva, a propriedade torna-se automaticamente insuscetivel de 
desapropriação para fins de reforma agrária (RODRIGUES, 2016, p.105). 
63“À produtividade no sentido de função social (aproveitamento racional e adequado, respeito ao 
meio ambiente, à legislação trabalhista e ao bem-estar dos funcionários) opõe-se uma 
produtividade em sentido estritamente econômico, ou seja, especulativo (valorização da 
propriedade), de modo a dar sentido próprio ao art. 185, independente da função social e, mais, 
mesmo contra a função social. Como diz José Afonso da Silva, comentando referido artigo, “A 
produtividade é um elemento da função social da propriedade rural. Não basta, porém, ser 
produtiva para que ela seja tida como cumpridora do princípio. Se ela produz, mas de modo 
irracional, inadequado, descumprindo a legislação trabalhista em relação a seus trabalhadores, 
evidentemente que está longe de atender à sua função social” (MELO, 2009, p. 78). 
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meio ambiente (ROCHA, 2015, p. 276), do modo que a democratização do acesso à terra 
pode ser interpretada enquanto um direito fundamental.  

Esta interpretação de democratização se sustenta pelo fato de que direitos 
fundamentais, vistos de forma abrangente como direitos inerentes a toda e qualquer 
pessoa humana, são na verdade aquisições evolutivas da população, determinadas em 
tempo específico, sendo visto muitas vezes como uma necessidade de resistência em 
contrapartida a atos e violações de direitos, seja pela burguesia dominante, seja pelo 
Estado. Conforme menciona Ommati (2017, pg. 40) “Direitos fundamentais são 
construções históricas específicas, datadas, criadas a partir das Revoluções Burguesas, 
com o intuito de defender os indivíduos dos possíveis desmandos do Estado e da Política 
em geral”. Enquanto um direito fundamental, o direito à terra visto no âmbito mundial e 
jurídico, constitui de forma específica, um direito meramente agrário. 

Entretanto, o acesso à terra é verificado como um direito fundamental, numa 
interpretação abrangente, quando constitui base para o acesso ao trabalho, moradia, 
alimentação e convivência social, fomentando o desenvolvimento. Esta intepretação 
enseja à função social da propriedade rural o caráter de democratização do seu acesso 
como um direito fundamental, visto que tem como principal consequência a relativização 
da segurança jurídica que o ordenamento lhe atribui. 

Embora o direito e acesso à terra não sejam, explicitamente, objetos de matérias 
de tratados e acordos internacionais específicos, a jurisprudência internacional os elevam 
a categoria de direito humano fundamental, tendo em vista que se relacionam com 
elementos essenciais da vida e cultura do povo, em especial de povos originários e 
comunidades locais que utilizam a terra como meio de subsistência e possuem com ela 
relação profunda e espiritual, afirmada em suas crenças e costumes.  

No momento em que grupos humanos são privados do acesso à terra, conflitos 
territoriais são agravados, ao passo que políticas relativas a este direito surgem, 
constituindo a essência de reformas a respeito das questões econômicas e sociais. Trata-
se, portanto, de uma demanda elementar para a vida em sociedade, pois o direito que 
circunda a questão de terras possui um condão coletivo, que vai além da garantia de 
direitos individuais, adentrando no universo de justiça social. Reivindicações acerca do 
direito à terra como um direito fundamental tem sido pauta em diversos países ao redor 
do mundo, pois é visto como uma forma de incentivo à promoção de movimentos sociais 
importantes, sendo primordial o seu reconhecimento e afirmação, tendo em vista que o 
acesso à terra subentende-se como meio de produção, trabalho, alimentação, moradia e 
cultura e dignidade.  

Pontue-se aqui, diante de todo o exposto, a relação simbiótica entre a função social 
da propriedade rural e a democratização do acesso à terra, visto a necessidade de 
alteração do cenário fundiário brasileiro. A funcionalização da propriedade rural 
enquanto definidora da atribuição de segurança jurídica à propriedade é o principal 
mecanismo de efetivação de uma política agraria, sendo o norte dos debates da questão 
agrária no Brasil. Pensar as problemáticas relacionadas a interpretação, aplicação e 
efetivação do princípio da função social acima abarcadas é pensar, à vista disso, a 
democratização do acesso à terra em contrassenso ao direito absoluto de propriedade, 
bem como o acesso à terra enquanto um direito humano fundamental.  
 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O presente artigo buscou trazer uma discussão acerca da função social da 
propriedade rural enquanto mecanismo jurídico de efetivação da democratização do 
acesso à terra – defendido aqui enquanto um direito humano fundamental. O caráter de 
relativização do direito absoluto de propriedade pela função social o coloca como 
principal mecanismo para modificar o atual cenário fundiário brasileiro. Assim, buscar a 
compreensão dos subprincípios nele apontados, e colocá-lo como norte da política 
agrária, da ordem econômica, e do bem-estar social, inclusive, e principalmente, em 
matéria constitucional determina a construção de uma justiça social na questão agrária 
brasileira, e de um Estado de Bem-Estar Social no Brasil. 

Portanto, a interpretação do princípio da função social da propriedade (rural) e 
seu cumprimento é visto como uma forma de incentivo à promoção de políticas públicas 
que alterem o status quo da realidade agrária brasileira, ao pensar a terra para além de 
meio de produção, e sim enquanto trabalho, alimentação, moradia, cultura, cidadania e 
dignidade.   
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DAS OFENSAS RACIAIS E SILENCIAMENTOS NO AMBIENTE ESCOLAR A UMA 

EDUCAÇÃO CIDADÃ 

 

Maria de Fátima Ferreira Rodrigues 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Em pesquisa realizada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal (SE-DF), em 
2000, divulgada no Jornal Correio Brasiliense, foi elencada uma série de xingamentos 
utilizados como ofensas aos negros e negras no cotidiano escolar, a exemplo de: assolam, 
africano, amendoim, beiçuda, cabelo de bombril, cabelo enrolado, cabelo ruim, cabelo à 
prova d’água, carvão, chica da silva, chiclete de mecânico, chocolate, podre, 
churrasquinho, cola de asfalto, endiabrado, escravo, feijoada, feijão-preto, fumaça, galinha 
preta de macumba, gorila, macaco, macaco-da-bunda-vermelha, maconheiro, mussum, 
lacraia, neguinho da favela, negro safado, nega do fubá, palito de fósforo, petróleo, picolé 
de asfalto, pneu, suco de pneu, pré-histórica, preta fedida, preto de macumba, toddy, 
torrada queimada, tição, tiziu, zé pequeno”. Muitas dessas denominações preconceituosas 
são pronunciadas diariamente em espaços públicos, e são bastante conhecidas pela 
maioria dos(as) brasileiros(as), sobretudo no ambiente escolar, o que nos motiva a 
propor ações que combatam esse tipo de comportamento.  

O registro do uso dessas ofensas, possibilita supor como se sentem as crianças ou 
os (as) adolescentes negros(as) num ambiente escolar em que o preconceito é praticado 
sem nenhuma trégua. Isso nos põe em sintonia com as demandas do movimento negro e 
indígena ao exigir a execução das leis 10639/2003 e 11.645/ 2008 que preveem a 
inserção dos conteúdos da História da África e da cultura afro-brasileira e indígena no 
currículo escolar, na perspectiva de valorizar o patrimônio cultural afro-brasileiro e 
indígena, e de enfocar questões relacionadas ao preconceito, relacionado a essas etnias. 

As discussões de conceitos, temas e legislações vinculados à História da Educação 
e a problematização sobre a ausência ou sobre a abordagem restrita da cultura afro-
brasileira e indígena nos currículos escolares estão materializadas neste texto como 
contribuições aos trabalhos dos educadores em sala de aula. Os debates focalizam o tema 
do preconceito racial, tendo como matéria prima a  Lei 10639/2003 e a 11.645/2008, 
pondo-as em diálogo na perspectiva de fortalecer a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC)64, especialmente quando esse documento anota a questão do sujeito e o seu lugar 
no mundo e as noções de pertencimento e  de identidade, em busca “de ampliar as 
experiências com o espaço e o tempo vivenciadas pelas crianças em jogos e brincadeiras 
na Educação Infantil, por meio do aprofundamento de seu conhecimento sobre si mesmas 
e de sua comunidade, valorizando-se os contextos mais próximos da vida cotidiana. 
(BNCC, 2017, p. 360). 

Ao dialogarmos com os discentes, nos propomos a contribuir para que eles 
“percebam e compreendam a dinâmica de suas relações sociais e étnico-raciais, 
identificando-se com a sua comunidade e respeitando os diferentes contextos 
socioculturais” (BNCC, 2017, p. 360), o que somente torna-se viável através do 
conhecimento da História da África e da cultura afro-brasileira e indígena. 

 
64 Sobre a BNCC cf http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base-em-movimento/noticias Acesso em: 22 
fev. 2018. 
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O texto em pauta, traz uma revisão da literatura com base em pesquisa 
bibliográfica e documental, traçando um panorama da questão étnico-racial no Brasil no 
que concerne ao acesso à educação formal para os (as) negros (as). Na trajetória 
empreendida realizamos uma análise das legislações sobre o tema, desvelando os limites 
impostos pelo Estado Brasileiro à construção da cidadania para os (as) negros (as) e 
indígenas, por meio de atos de exceção e da promulgação de dispositivos legais. 

 

2 EDUCAÇÃO, EDUCAÇÕES: NOTAS SOBRE MARCOS LEGAIS E RACISMO NO BRASIL 
 

O quadro relativo à educação no Brasil até o final do século XVIII era desanimador 
“Estima-se que, no final do século XVIII, os letrados e semiletrados do Brasil não 
ultrapassassem 0.5% do total da população. Aproximadamente um século depois, 
segundo o censo de 1872, ainda eram raros os que sabiam ler e escrever: 99.9% dos 
escravos, 80% dos homens livres e 86% das mulheres livres eram analfabetos (OLIVEIRA 
& LOBO 2012, p. 623).   

Na Constituição de 1824 encontra-se registrado o direito à gratuidade da instrução 
primária para todos os cidadãos do Império. Em 15 de outubro de 1827 efetivou-se a 
regulamentação desse direito através da Lei Geral do Ensino, que vigorou até 1946, 
determinando a abertura de escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e 
lugares mais populosos, mas deles estavam excluídos os indígenas e os(as) escravos (as). 
Essa foi a primeira Lei brasileira que trata da instrução primária. Ela é considerada um 
marco na história da educação nacional, embora só tenha vigorado de forma ampliada a 
partir do Ato Adicional de 1835, quando houve uma descentralização do poder de criar 
escolas primárias e secundárias que, a partir de então, passou a ser também atribuição 
das províncias. Entretanto, apesar dessa Lei objetivar a universalização da escola, ela não 
atingiu seu objetivo, conforme argumenta Castanha, (2010, p. 09) 

 
Deve-se destacar que a lei de 15 de outubro de 1827 foi a primeira 
tentativa para difundir a instrução pública para a massa da população. Ela 
não teve êxito, devido às características sociais, políticas e econômicas, 
culturais do Brasil imperial. Visava garantir o direito constitucional de 
instrução primária gratuita para todos os cidadãos. Infelizmente 180 
anos depois [191 anos], ainda não podemos dizer que a educação 
fundamental está acessível a todos os brasileiros.  

 

Os melhores resultados obtidos a partir do Ato Adicional, em 1835, advêm da 
criação das Escolas Normais visando à formação docente. Portanto, nessa mesma década 
diversas escolas foram criadas nas províncias: em 1836 na Bahia, em 1845 no Ceará e, em 
1846 em São Paulo. Além disso, em 1837 foi criado o Colégio Pedro II, na cidade do Rio de 
Janeiro, considerada uma escola modelo para as demais regiões do país e que tinha como 
objetivo formar as elites dirigentes.  

Se o Ato Adicional de 1835 ampliava as oportunidades de instrução para a 
sociedade brasileira, especialmente para os brancos, para os(as) negros(as) os horizontes 
permaneciam praticamente os mesmos, exceto o trabalho desenvolvido pelas irmandades 
religiosas que acolhiam diferentes segmentos pobres, a quem mesmo de forma 
rudimentar era facultado a alguns poucos, entre a maioria dos “excluídos” da sociedade 
colonial e pós-colonial, a possibilidade de aprender a ler, escrever e contar.  

No contexto da escravidão, que se estendeu de 1530 até 1888, alguns debates se 
efetivavam sobre a educação para os negros e negras libertos pela Lei do Ventre Livre 
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(1871), e pela Lei n.º 3.270, também conhecida como Lei dos Sexagenários ou Lei Saraiva-
Cotejipe promulgada em 28 de setembro de 1885, mas nesse período o Decreto n° 13331 
de 17 de fevereiro de 1854 foi promulgado e estabelecia que não seriam admitidos 
escravos nas escolas públicas do país, conforme destaque a seguir:  

Art. 69. Não serão admitidos à matricula, nem poderão frequentar as escolas: § 1º 
Os meninos que padecerem de moléstias contagiosas; §2º Os que não tiverem sido 
vacinados; § 3º Os escravos” (BRASIL, 1854).  

Até a Abolição da escravidão, nenhum direito formal havia sido concedido pelo 
Estado brasileiro aos negros e negras,  quanto ao acesso à instrução, mas há evidências de 
experiências pontuais desse acesso oferecido por ordens religiosas e instituições de 
caridade que explicariam, conforme Almeida & Sanchez (2016, p. 234), a existência, já nos 
primeiros anos da República de intelectuais negros(as) atuantes nos processos de 
reivindicação por mudanças sociais, sobretudo aquelas relacionadas ao acesso da 
população negra a educação formal. Contudo a literatura acessada refere-se comumente 
a experiências restritas às cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, e a esparsas experiências 
no Nordeste. Durante aproximadamente duas décadas a partir de 1860 até 1879, ano em 
que as primeiras crianças nascidas sob a vigência da Lei do Ventre Livre completariam a 
idade de oito anos e que demandava a decisão dos senhores de terra de entregá-las ou 
não ao Estado, ocorreram debates sobre o tema, visando a criação de escolas e de 
associações de caráter filantrópico ou industrial, como colônias orfanológicas e asilos 
agrícolas. Contudo, conforme demonstram Almeida e Sanchez (2016) das 403.827 
crianças nascidas nesse período, apenas cento e treze foram entregues ao Estado, as 
demais permaneceram com os senhores de terra que argumentavam sobre a necessidade 
de recompensa pelos gastos tidos com sua criação.  

No século XIX, 1872, por ocasião da realização do “Recenseamento da População 
do Império do Brazil” atingiu-se a uma compreensão do verdadeiro quadro social herdado 
da escravidão, ainda em vigor, além de nos tornarmos cientes do peso que tinha essa 
população na composição étnica65 do país, conforme evidencia a tabela 01, a seguir. 
 

Tabela 01 - Quantidade de indivíduos segundo a cor/raça, ao longo dos diferentes censos 
demográficos – Brasil – 1872-2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Fonte: PETRUCCELLI, 2012; IBGE, 201066. 

 
 

65 Cf https://www.nexojornal.com.br/especial/2017/07/07/Censo-de-1872-o-retrato-do-Brasil-da-

escravid%C3%A3o Acesso em: 25 de fevereiro de 2018. 
66 Cf https://ensaiosdegenero.wordpress.com/category/raca-cor-etnia/. Acesso em: 25 fev. 2018. 
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O Século XX foi marcado por lutas diversas em prol da universalização da educação, 
inclusive com a ampliação dos debates sobre a questão étnico-racial. Na década de 1950 
a aprovação do projeto de Lei 4.024/612 se faz a partir de disputas acaloradas sobre a 
natureza da escola que deveria prevalecer, discussão que envolveu diferentes segmentos 
da sociedade e que resultou na priorização da escola pública. Cabe destacar a 
promulgação da Lei 1390/51 de 3 de julho de 1951, também, denominada Lei Afonso 
Arinos que considerava em seu “art 1º – Constitui contravenção penal, punida nos 
têrmos desta Lei, a recusa, por parte de estabelecimento comercial ou de ensino de 
qualquer natureza, de hospedar, servir, atender ou receber cliente, comprador ou aluno, 
por preconceito de raça ou de cor”. 

Na década de 1960 o tema da universalização do acesso à escola como um princípio 
sem distinção foi retomado através da LDB (4.024/61), defesa já feita anteriormente no 
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932) e dos Educadores (1959), em que 
renomados estudiosos assim se pronunciaram sobre o tema: 

 
A escola pública, cujas portas por ser escola gratuita, se franqueiam a 
todos sem distinção de classes, de situações, de raças e de crenças, é, por 
definição, contrária e a única que está em condições de se subtrair a 
imposições de qualquer pensamento sectário, político ou religioso. A 
democratização progressiva de nossa sociedade (e com que dificuldades 
se processa ao longo da história republicana) exige, pois, não a abolição, 
– o que seria um desatino, – mas o aperfeiçoamento e a transformação 
constante de nosso sistema de ensino público (AZEVEDO et al, 2010, p. 
89). 

 

Foi embalada pelo vigor dos movimentos sociais nas décadas de 1950 e 1960 que 
a LDB pautou também a questão étnico-racial. No caso do projeto de Lei no 4.024, que fixa 
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional aprovado em 1961, consta “no Título I – Dos 
Fins da Educação Art. 1o, alínea g – que a educação nacional, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem de pôr fim a condenação a qualquer 
tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, política ou religiosa, bem como a 
quaisquer preconceitos de classe ou de raça. 

Estar na Lei não implicou seu cumprimento, até porque o acesso à escola pelos 
pobres, no Brasil, é dificultado desde cedo, pois muitos ainda na infância vão para o 
mercado de trabalho, não só em busca de garantir a sua própria sobrevivência, mas 
também para ajudar a família. Fazia-se necessário, portanto, um sistema de bolsas que 
assegurasse as condições imprescindíveis à sobrevivência dos que eram desprovidos de 
renda, como ocorreu e ocorre em todos os países do mundo que combateram o 
analfabetismo67 e que garantiram o acesso à escola independente de classe social, etnia e 
gênero. Sem esse apoio por parte do Estado brasileiro, a questão do não acesso à escola 
foi crucial ao impedimento da ascensão social do(a) negro(a), e dos povos indígenas o que 
é facilmente constatado nos dados sócio econômicos relativos à renda, escolaridade e a 
moradia dessa etnia revelados nos censos oficiais. Além disso o mito da democracia racial 
foi um fator impulsionador do preconceito, pois fortaleceu no imaginário social brasileiro 
estereótipos de forma naturalizante sobre os negros (as), embora reconheçamos que o 

 
67 Cf http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/12/1944963-pais-tem-118-milhoes-de-analfabetos-
taxa-entre-negros-dobra-ante-brancos.shml. Acesso em: 22 fev. 2018. 
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livro Casa Grande & Senzala teve também o mérito de registrar a importância da cultura 
afro-brasileira na formação social do país.  

Para além da questão étnico-racial, cabe dizer que o acesso à educação para a 
mulher foi também negligenciado.  

 
Durante todo o período colonial brasileiro, a ação dos poderes públicos, 
no que concerne à educação feminina, foi quase inexistente, o que, de 
resto, não é uma característica particular do Brasil. Somente a partir do 
ano de 1827 é que as meninas – as livres – passaram a ter acesso à 
instrução elementar pública, ingressando, parcimoniosamente, nas 
chamadas escolas de primeiras letras. Este quadro poucas alterações 
sofreram nos anos subsequentes do governo imperial (OLIVEIRA; LOBO, 
2012, p. 625). 
 

Se as mulheres brancas sofreram as consequências do não acesso à escola, para as 
mulheres negras a situação é potencialmente pior, o que nos leva a considerar o racismo 
e o preconceito como fatores determinantes à sua condição social, fato constatado em 
todo o mundo e que forneceu argumentos às feministas como Ângela Davis  e  Kimberlé 
Crenshaw nos Estados Unidos, assim como a  Lélia Gonzales e Beatriz Nascimento entre 
outras mulheres negras no Brasil sobre a necessidade de se dar visibilidade a conflitos 
sociais tencionados para além da classe social, em estudos que derivam da teoria da 
interseccionalidade68.  

Fica evidenciada por meio da literatura que o quadro geral de acesso às escolas 
para os negros e negras era precário. Para argumentar sobre o tema toma-se a seguir um 
recorte geográfico da cidade do Rio de Janeiro, então sede do governo imperial. Como 
afirma Chalhoub (2010, p. 42), 

 

Não há sombra de dúvida sobre o total desinteresse dos senhores 
brasileiros na instrução primária de seus escravos, fosse por considerar 
tal medida perigosa à segurança, fosse por qualquer outro motivo. 
Segundo os dados da cidade do Rio de Janeiro referentes ao censo de 
1872, quesito “instrução”, havia 24.666 escravos homens analfabetos no 
município, 220 sabiam “ler e escrever”; entre as mulheres escravas, 
23.944 eram analfabetas, 109 sabiam ler e escrever. 

 

As condições precárias da Educação brasileira para homens e mulheres, etnias e 
gerações estão documentadas na História Social do Brasil por meio de censos escolares 
realizados pelo Instituto Anísio Teixeira, Pelo Pnad/IBGE e pela produção acadêmica, 
acessível em portais especializados, principalmente nos bancos de teses e dissertações 
dos Programas de Pós-Graduação em Educação e na área de Ciências Humanas e Sociais.  

Na conjuntura atual, a análise do(a) negro (a) em relação à educação enseja a que 
se recorra a procedimentos metodológico próprios da História do Tempo Presente, 
sobretudo numa abordagem interdisciplinar, o que poderá contribuir decisivamente para 
introduzir o debate humanista sobre o preconceito, libertando todas as etnias do peso 
dessa tirania ideológica que coloca o(a) negro(a) e os indígenas em condição inferior 

 
68  Sobre a teoria da interseccionalidade Cf. Molinier, Pascale. Cuidado, interseccionalidade e feminismo. 
Tempo soc., São Paulo, v. 26,n. 1,p. 17-33, jun. 2014. Acesso em 05 de fevereiro de 2018. Arcoverde, Mariana 
Torreão Brito. Gênero e interseccionalidade: chaves de leitura para um feminismo latino-americano. In 
Anais do II Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina ISBN: 978-85-7205-159-0. Acesso 
em: 05 fev. 2018. 
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biologicamente e socialmente independente do gênero e da geração, problema que é 
potencializado para a mulher negra e indígena. Nesse sentido, cabe às Ciências Humanas 
e Sociais narrar a história das lutas políticas e trazer, sobretudo, estudos biográficos e 
autobiográficos entre outros, através de linguagens diversificadas: filmes, vídeos, 
documentários, entrevistas, e exposições fotográficas para iluminar esse tema 
comumente silenciado na pauta escolar. Para isso “A história do tempo presente pode 
permitir com mais facilidade a necessária articulação entre a descrição das determinações 
e das interdependências desconhecidas que tecem os laços sociais” (FERREIRA, 2000, 
p.11). 

Por fim, o silêncio na pauta escolar é facilmente desmistificado com os dados 
oficiais. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), além de ser 
maioria, 53,6%, em 2014, os negros (pretos e pardos) são também a maioria entre os 
pobres. Em 2015 entre os brasileiros que compunham o grupo dos 10% mais pobres, com 
renda média de R$ de 130,00 por família, 76% eram negros (as). Ou seja, três em quatro 
pessoas que estão entre os 10% mais pobres do país são negros (as). Esses dados nos 
envergonham pelo descumprimento de tratados internacionais, pois o Brasil é signatário 
da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas 
e Tribais, adotada em Genebra, em 27 de junho de 1989. Por conta desse compromisso 
assumido, a Convenção 169 da OIT também foi referendada pelo Congresso Nacional do 
Brasil através do Decreto No de 2004. Portanto o texto da Convenção 169 faz parte da 
Constituição que em seu artigo 4º afirma: 

 
1 - Deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias para 
salvaguardar as pessoas, as instituições, os bens, as culturas e o meio 
ambiente dos povos interessados. 
2 - Tais medidas especiais não deverão ser contrárias aos desejos 
expressos livremente pelos povos interessados. 
3 - O gozo sem discriminação dos direitos gerais da cidadania não deverá 
sofrer nenhuma deterioração como consequência dessas medidas 
especiais. 

 

É em respeito à Convenção 169 e, por conseguinte, à Constituição Brasileira que o 
direito à auto atribuição está presente em nossa legislação e na vida social brasileira. 

Na perspectiva do respeito às lutas históricas dessas etnias, e tendo em vista a 
Convenção 169 da OIT, em 2003, o então presidente Luís Inácio Lula da Silva sancionou a 
Lei nº 10.639/2003 cujo teor põe em evidência a urgente necessidade de abordar, de 
forma compatível com a realidade, a trajetória dos negros e negras na História do Brasil. 
Essa Lei assegura os registros nos currículos escolares do ensino sobre a História e a 
Cultura Afro-Brasileira, questão expressamente registrada em seu conteúdo: 

 
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais 
e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura 
Afro-Brasileira. 
§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá 
o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, 
a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 
política pertinentes à História do Brasil. 
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§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas 
de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. 
 

Sancionada no século XXI, a Lei 10639/2003 se afirma com a seguinte propositura: 
“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e 
privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. A 
Lei traz em seu cerne e em sua história lutas seculares de Palmares às lutas travadas pela 
Frente Negra Brasileira (FBN) extinta durante o governo Vargas, e o Teatro Experimental 
Negro (TEN) criado e liderado por Abdias Nascimento juntamente com outros 
companheiros e companheiras69. Mas traz não somente essas vozes; também emergem 
nessa Lei as vozes da senzala e os corpos inertes no asfalto, manchados pelo genocídio 
negro e pelas lutas políticas da sociedade brasileira em busca da efetivação de direitos.70 

Por meio da Lei 10639/2003, além da obrigatoriedade de tratar os conteúdos 
referentes à História da Cultura Afro-brasileira foi instituído no calendário escolar o dia 
20 de novembro como dia da consciência negra. Essa data costuma ser festejada nas 
escolas com atividades artísticas e lúdicas, palestras, exposições que primam por 
homenagear lideranças negras, a exemplo de Zumbi dos Palmares, entre outras 
lideranças, masculinas e femininas, que enfrentaram situações adversas em defesa da 
liberdade. Essa é uma data de rememoração das lutas e do processo de resistência dos(as) 
negros(as), mas é também um marco no calendário escolar para enfatizar e valorizar a 
cultura afro-brasileira, levando à escola as suas manifestações símbolos e valores 
relacionados à religião, à gastronomia, à política, às letras e às artes, destarte a abordagem 
desses aspectos da cultura afro-brasileira não deva ficar restrita a uma data 
comemorativa, ou a eventos esparsos do calendário escolar, ao contrário devem ser 
abordados cotidianamente. Questão semelhante se revela em relação à pauta indígena e 
as comemorações do dia 19 de abril, data escolhida pelo Estado brasileiro para 
homenagear essa etnia. Para os povos indígenas essa data significa uma oportunidade 
para reafirmar a sua identidade, agora ressignificada, pois não há como se esperar que a 
“ pureza indígena” se mantenha. Num país onde o agenciamento da mistura Arruti (2001) 
foi promovido pelo próprio Estado. Referimo-nos particularmente aos indígenas do 
Nordeste brasileiro, expulsos de suas terras mesmo quando a Coroa Portuguesa havia 
legitimado as suas posses através da doação de uma sesmaria, onde habitaram 
secularmente, conforme ocorreu com os Tabajara do Litoral Sul da Paraíba, expropriados 
da própria terra através de grilagens e de violências material e simbólica, por setores do 
patronato rural da Paraíba, mas também ignorados pelo próprio Estado brasileiro que 
praticou uma política de Reforma Agrária em terras indígenas e em áreas remanescentes 
de quilombos, omitindo na ocasião a condição étnica desses povos Marques (2015). 

 
3 INTERPRETAÇÕES E PROPOSIÇÕES TEÓRICO METODOLÓGICAS SOBRE A 
QUESTÃO ÉTNICO-RACIAL 

 
A inserção de conteúdos da cultura afro-brasileira no currículo escolar exige 

mudanças nas práticas educativas, capazes de reverterem o silenciamento numa 

 
69 Cf http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142004000100019. Teatro 
experimental do negro: trajetória e reflexões. 
70 -Cf https://www.geledes.org.br/texto-exemplar-da-juiza-federal-raquel-domingues-do-amaral/. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26a.
https://www.geledes.org.br/texto-exemplar-da-juiza-federal-raquel-domingues-do-amaral/
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verbalização humanística, associada a uma redefinição dos livros e materiais didáticos, 
visto que os livros didáticos disponíveis refletem, em sua maioria71, o racismo da 
sociedade brasileira, assim como uma folclorização da cultura indígena, exigindo um 
repensar na abordagem do tema72 na perspectiva de suplantar o preconceito racial 
constatado cotidianamente através de estudos publicados e de denúncias feitas por 
ativistas políticos e por defensores dos Direitos Humanos. 

A constatação do preconceito nas escolas brasilienses levou a que Abramovay 
(2009) indagasse: “Até que ponto a escola está sendo coerente com sua função social 
quando se propõe a ser um espaço de preservação e incentivo da diversidade cultural e 
racial brasileira?73”. E quanto ao (à) professor (a) da Educação Básica? Que reflexão lhe 
cabe ao pensar sobre o seu papel de educador (a)?  Questões dessa natureza já foram 
analisadas por diversos autores, estando publicados em coletâneas disponibilizadas em 
portais oficiais como algumas do Ministério da Educação (MEC)74. 

Ao retomarmos essas discussões, queremos problematizar sobre a necessidade de 
cobrarmos do Estado Brasileiro a efetivação da Lei 10639/2003 e da 11.645/2008, o que 
exige abrir um diálogo com as secretarias de educação do estado e dos municípios, 
podendo ser esta uma pauta a ser revigorada pelos movimentos sociais, enfim, pela 
sociedade civil organizada pois, a despeito de já haverem transcorrido 15 anos da 
promulgação dessa Lei, a abordagem do tema se dá, na maioria das vezes, de forma 
esparsa e voluntariamente por parte dos professores, não havendo um histórico de  
orientação e condução dessas ações a partir da sua inserção nos currículos escolares em 
todo o território nacional, destarte termos consciência de que essas omissões remetem ao 
desempenho de papéis atribuídos aos entes federativos no que concerne à Educação 
Nacional.  

Um destaque se faz necessário quanto a certos debates sobre a promulgação dessa 
Lei. Concordamos com Rocha & Novaes (2013, p. 08) quando esses autores afirmam que: 
“o discurso de que a Lei 10.639/03 foi imposta pelo Executivo Federal não se justifica. O 
Movimento Negro (e parceiros da luta antirracista) têm sido protagonistas desse debate, 
durante décadas, até que se deu a promulgação do referido dispositivo legal, com avanços, 
retrocessos e desafios para complementar a sua implementação em todos os municípios 
brasileiros. 

Em João Pessoa-PB, o descaso com essa pauta é fato constatado em estudos 
realizados por Cavalcante (2013) e Costa (2016), a partir das suas Dissertações de 
Mestrado, tendo como tema a Educação Quilombola na Escola de Ensino Fundamental 
Antônia do Socorro Silva Machado (EEFASSM), localizada em Paratibe. 

 
71 -  Na perspectiva de acessar materiais didáticos que contribuam para qualificar esse debate sugerimos a 
leitura de Flores (2014). Diversidade Paraíba: indígenas, religiões afro-brasileiras, quilombolas, ciganos. 
João Pessoa-Pb, editora Grafset. 
72 - Sobre o livro didático Cf http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-
97022003000100010. 
73 - Cf ABROMAVAY, Mirian. (Coord). Revelando Tramas, Descobrindo Segredos: violência e convivência nas 
escolas. Brasília: Rede de Informação Tecnológica Latino-americana (RITLA). Secretaria de Estado 
de Educação do Distrito Federal. 2009. 
74 Sobre o tema sugerimos a leitura do livros “Educação anti-racista : caminhos abertos pela Lei Federal nº 
10.639/03 / Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. – Brasília: Ministério da 
Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. 
O portal Geledes traz matérias, entrevistas, áudios e até sugestões de planos de aula. Cf: 
https://www.geledes.org.br/diversidade-etnico-racial-consciencia-negra-sala-aula/. Acesso em: 24 fev. 
2018. 
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Em entrevista realizada com um funcionário da Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP), a pesquisadora Costa, (2016, p. 63) ao questioná-lo sobre a existência de 
legislação direcionada à Educação Quilombolas, tendo em vista a presença de alunos da 
comunidade quilombola da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônia do Socorro 
Silva Machado (EMEFASSM), obteve a seguinte resposta do entrevistado:  

 
 Não existe nenhum projeto ou resolução aqui na prefeitura que diga 
respeito aos quilombolas de Paratibe, sabemos apenas que a escola 
Antônia do Socorro recebe uma contrapartida alimentar que vem direito 
do Governo Federal para a escola, fora isso, nada é realizado pela 
SEDEC/PMJP em relação à Educação Quilombola. Nós temos 
conhecimento deles (quilombolas) por meio do projeto antirracista 
desenvolvido pela referida escola, lá se aplica a Lei nº 10.639/03, eu 
mesmo já fui, nas culminâncias da semana da Consciência Negra, acho 
uma boa iniciativa, mas em termos de legislação aqui na prefeitura, só 
conheço mesmo a Resolução nº 002/2007 (C.F, 2015, JOÃO PESSOA – PB).  
 

Sabemos da importância da positivação do direito, mas a pesquisadora não 
indagava, propriamente, sobre o tema, indagava sobre as diretrizes adotadas pela 
Secretaria Municipal de Educação em atendimento a Lei 10639/2003 e 11.645/2008. A 
fala do servidor demonstrou que o trabalho realizado pela escola é feito de forma 
autônoma, e que por vezes a Secretaria Municipal de João Pessoa participa dessas 
atividades. O que seria diferente se tivesse essa prefeitura um Plano de Ação para a 
mencionada escola que se situa dentro da Comunidade Quilombola de Paratibe, bairro 
situado no perímetro urbano da cidade de João Pessoa, PB. Essas práticas nos levam a 
concordar com Luciano 2016, p. 03) de que o foco na Lei “ainda é muito tímido, não 
sistemático e pouco institucionalizado”. 

É fundamental que nas práticas educativas demonstremos que os marcos legais 
representam esforços realizados pela sociedade em suas lutas históricas por direitos e 
por cidadania, e que não são benesses de políticos no exercício de um mandato, nem são, 
infelizmente, expressão de humanismo da elite brasileira, pois se assim fosse entendido 
obscureceria as razões que levaram a que se lutasse por direitos fundamentais e coletivos 
até então negligenciados. Para que se alcançasse o direito de inserir temas de interesse 
dos (as) negros e negras no currículo escolar, uma longa luta foi realizada. As principais 
vozes enunciadas nessa luta em prol da liberdade são as dos próprios negros e negras. 
Portanto, cabe registrar alguns nomes que marcaram essa história contra a opressão. 
Citamos, inicialmente, as mulheres por reconhecermos que a sociedade cria mecanismos 
para invisibilizá-las75, atribuindo significados menores aos seus feitos. Em razão do 
exposto, destacamos a seguir algumas das mulheres que lutaram pela liberdade, pondo 
em risco suas próprias vidas, enfrentando feitores e patrões e reafirmando a força dessa 
etnia: Dandara dos Palmares, Anastácia, Luiza Mahín, Tereza de Benguela, Aqualtune, 
Zeferina, Maria Felipa de Oliveira, Acotirene, Adelina Charuteira, Rainha Tereza do 
Quariterê, Mariana Crioula, Esperança Garcia, Maria Firmina dos Reis, Eva Maria de 
Bonsucesso, Na Agontimé, Tia Simoa, Zacimba Gaba, entre outras76. Se as mulheres negras 
tiveram participação ativa nessa luta, diferente não foi a contribuição de muitos homens 

 
75 - Não são somente as mulheres negras quem sofrem a invisibilização, mas elas são exponencialmente 
invisibilizadas em razão do preconceito racial. 
76 Cf https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/17-mulheres-negras-brasileiras-que-
lutaram-contra-escravidao/. 
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negros que desempenharam diversas funções, na luta por direito ou posicionaram-se 
contra o preconceito racial em variados segmentos da sociedade, conforme destacamos a 
seguir: Zumbi dos Palmares, Benedito Meia-Légua, Negro Rugério, Francisco José do 
Nascimento, conhecido como Dragão do Mar, João Cândido Felisberto, Luís Gama, André 
Rebouças,  Joaquim Nabuco, José Carlos do Patrocínio, Abdias do Nascimento, Milton 
Santos, entre outros77. Com tantos nomes citados e tantos outros que não temos condições 
de citar, pela extensão da lista de pessoas envolvidas nas lutas contra a escravidão, e 
contra o preconceito e o racismo, indaga-se: - Por que essas pessoas, não são citados ou 
são pouco mencionados nos conteúdos escolares, sobretudo em sua condição de negros 
(as)?  

Esta é uma indagação que permite aos docentes iniciar um diálogo com os discentes, 
na perspectiva de estimulá-los a compreender a negação de direitos aos negros (as), 
perpetrada secularmente, e a necessidade de uma reparação histórica. Sim! Pois é como 
instrumento de reparação que devem ser entendidas as leis 10 639/2003 e 11.645/2008. Da 
mesma forma a política de cotas raciais implementadas nas universidades, através da Lei nº 
12.711/2012 deve ser tida como um tributo à cidadania para que não se alimente um outro 
preconceito, o de que se concede uma espécie de favor aos pobres oriundos de escola pública, 
aos negros e negras e (aos) indígenas, aos quilombolas e aos portadores de necessidades 
especiais, quando se cria para esses segmentos a possibilidade de sua inserção na 
universidade pública, por meio das cotas. É fundamental reafirmar que isso não é benesse. 
Políticas públicas dessa natureza revelam a afirmação de direitos que por sua vez 
reverberam em cidadania, se reconhecermos com base em Santos (1987, p. 19) que “o 
respeito ao indivíduo é a consagração da cidadania pela qual uma lista de princípios gerais e 
abstratos se impõe como um corpo de direitos concretos individualizados. A cidadania é uma 
lei da sociedade, sem distinção, atinge a todos e investe cada qual com a força de se ver 
respeitado contra a força, em qualquer circunstância”. Portanto, por ocasião da abordagem 
das leis 10639/2003 e 11.645/2008 em sala de aula, é o próprio texto dessas leis que deve, 
inicialmente, alimentar o debate para que essa iniciativa não seja tida como uma escolha 
pessoal do(a) educador(a), afinal como afirma Candau (2003, p.29,30). 

  
A questão racial não é exclusiva dos negros. Ela é da população brasileira. 
Não adianta apoiar e fortalecer a identidade das crianças negras, se a 
branca não repensar suas posições. Ninguém diz para o filho que deve 
discriminar o negro, mas a forma como se trata o empregado, as piadas, 
os ditos e outros gestos influem na educação.  

 

Reflexões como essa nos trazem à memória o que se registra de longa data sobre a 
história da escravidão no Brasil, último país do mundo a libertar os seus escravos, tendo 
anteriormente promulgado a Lei de Terras (Lei nº 601 de 18 de setembro de 1850) que 
impedia o acesso à principal fonte de trabalho aos (às) negros(as), pois conforme 
propugna essa legislação, a terra somente poderia ser adquirida via compra. A Lei de 
Terras tornou impossível o acesso à terra aos afros recém libertos que saíram da condição 
de escravos(as) sem nenhuma indenização, mesmo tendo produzido tantas riquezas. E 
por que razão isso ocorreu?  Vivíamos num país em que nenhum direito era concedido 
aos cidadãos comuns, sobretudo aos pobres e aos negros e negras. Tínhamos uma 
Constituição outorgada em que o rei detinha todos os poderes e negociava apenas com a 
elite política que o servia.  Como afirma Carvalho, (2002, p.18) “(....) não se pode falar em 

 
77 - http://www.disquequilombola.com.br/quilombola/herois-negros/. 



164 

 

cidadania no período colonial brasileiro, visto que os direitos civis e políticos 
beneficiavam pouquíssimos, e os direitos sociais ficavam a cargo da igreja e do 
paternalismo dos senhores de terras”. 

O preconceito racial foi uma marca no Brasil colonial e na República Velha. Já nos 
dias atuais, se o preconceito é praticado de forma camuflada, também o é abertamente a 
exemplo do que fez o Deputado Federal do Partido Social Cristão (PSC) e candidato à 
Presidência da República Jair Bolsonaro, ao fazer afirmações preconceituosas e 
depreciativas sobre os negros e negras quilombolas, inclusive ao afirmar: “nem para 
procriar eles servem mais”78. Em razão do exposto, o Ministério Público Federal (MPF) 
entrou com uma ação civil pública contra o deputado.  “Os procuradores Ana Padilha e 
Renato Machado sustentam que o deputado ‘utilizou informações distorcidas, expressões 
injuriosas, preconceituosas e discriminatórias com o claro propósito de ofender, 
ridicularizar, maltratar e desumanizar as comunidades quilombolas e a população 
negra’”79 

Os debates sobre o preconceito racial no Brasil ocuparam e ocupam diversos 
segmentos da sociedade: defensores dos direitos humanos, ativistas e cidadãos, homens 
e mulheres que dedicam parte de suas vidas ao combate às injustiças dessa natureza. No 
rastro das suas atuações uma memória extensa se desdobra e marca nossa literatura em 
todas as áreas. Frequentemente essa memória nos envergonha por desnudar de tão longa 
data a tirania da escravidão registrada principalmente por estrangeiros que estiveram no 
Brasil, conforme pesquisa de nossa autoria, Rodrigues (2017), que revela atos de violência 
praticados durante a escravidão, narrados no diário de Charles Darwin, por ocasião de 
sua passagem pelo Rio de Janeiro.  

De lutas seculares contra a opressão nasceu a Constituição de 1988 e as legislações 
complementares que posteriormente reafirmaram e regulamentaram o direito dos 
negros e negras, e que ensejam ações no âmbito do Ministério da Educação e Cultura 
(MEC), das secretarias de educação dos estados e dos municípios, além de fomentar os 
debates no ensino, pesquisa e na extensão nas universidades brasileiras.  

Repensar os conteúdos da educação formal relacionados à cultura afro-brasileira 
significa reconhecer que práticas sociais e preconceitos foram disseminados entre nós, ao 
longo da nossa história, inicialmente pelos colonizadores, e posteriormente pela 
sociedade brasileira, via mito da democracia racial, num exercício de elaboração científica 
que como indica uma estudiosa do tema: “a análise de Freyre é problemática , porque 
qualifica positivamente a sociedade senhorial e vê a miscigenação apenas por seu lado 
mais positivo e cordial – desconhecendo ou pouco destacando a violência inerente a esse 
sistema -, contudo revela temas fundamentais. Ou seja, indica como como é preciso levar 
a sério a ideia de “mito” (SHWARCZ, 1996, p. 99). O mito camufla atitudes e ações que por 
um lado perpetuam o preconceito e por outro os negam em sua origem. Essas práticas 
sociais alimentam uma apartação social perpetrada secularmente, tendo como 
justificativa a raça, mas não o faz, conforme ocorreu e ocorre em outros países onde não 
há esse tipo de dissimulação, onde o preconceito é aberto, como bem revelou Fanon (2008 
) ao interpretar a sua condição de negro, em contato com a sociedade francesa; além de 
trazer à cena por meio dos relatos que ouviu como psiquiatra, dos seus pacientes negros 
(as), sobre o preconceito que sofriam, e que o levou a formular uma crítica contundente 

 
78 Cf http://www.esquerdadiario.com.br/Bolsonaro-e-condenado-por-discurso-racista-veja-o-que-ele-ja-
disse-contra-os-negros. Acesso em: 23 fev. 2018. 
79 - https://oglobo.globo.com/brasil/mpf-entra-com-acao-contra-bolsonaro-por-declaracoes-ofensivas-
negros-quilombolas-21188576#ixzz57AcCDFXF. Acesso em: 23 fev. 2018. 
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às leituras coloniais elaboradas pelos europeus sobre os povos colonizados. O 
pensamento de Franz Fanon está na base das reflexões do pensamento decolonial, latino-
americano, em sua tentativa de desvendar a violência epistêmica. Assim para Quijano 
(2005, p. 128), a raça não tem história anterior à colonização. Ela conforma-se e ganha 
estatuto na situação de contato entre europeus e colonizados, tendo como referência as 
diferenças fenotípicas. Sobre o tema afirma:   

 
A formação de relações sociais fundadas nessa idéia, produziu na América 
identidades sociais historicamente novas: índios, negros e mestiços, e 
redefiniu outras. Assim, termos com espanhol e português, e mais tarde 
europeu, que até então indicavam apenas procedência geográfica ou país de 
origem, desde então adquiriram também, em relação às novas identidades, 
uma conotação racial. E na medida em que as relações sociais que se estavam 
configurando eram relações de dominação, tais identidades foram 
associadas às hierarquias, lugares e papéis sociais correspondentes, com 
constitutivas delas, e, conseqüentemente, ao padrão de dominação que se 
impunha. 

 

Este debate está posto como afirma Mignolo (2017) desde o início da década de 
1990, mas a intelligentsia brasileira divide-se entre os que compreendem e combatem o 
racismo e os que silenciam às injustiças cometidas contra indígenas e negros (as), razão 
que também alimenta o preconceito abertamente, contra essas etnias, até mesmo em 
ambiente universitário. 

Elementos da cultura afro-brasileira são enaltecidas largamente no Brasil, mas 
numa proposição que forja o servilismo social, inferioriza, impõe e naturaliza 
determinados lugares aos negros(as) numa relação de subalternidade falsamente 
consentida.  Ambos os povos, indígenas e negros (as) são:  

 
Sistematicamente invisibilizados, negados, subalternizados, excluídos, 
marginalizados e ignorados, não tendo os seus direitos respeitados e 
sendo alvo permanente de inúmeros preconceitos, discriminações e 
racismos profundamente enraizados no imaginário social e cognitivo e 
presentes em diversas práticas sociais, entre elas as educacionais.  
(LUCIANO, 2016, p.03). 
 

A designação democracia racial tem sua origem no livro Casa Grande & Senzala 
(1933) no qual Gilberto Freyre80 afirma que havia certa democracia na relação entre 
senhores e escravos. A democracia racial forja, portanto, uma ideologia eficiente na qual 
os três grupos étnicos que compõem originalmente a sociedade brasileira são analisados 
numa perspectiva harmônica, interpretação que obscurece os conflitos e as lutas políticas 
dos (as)  negros (as). Entretanto, como afirma Munanga, (2008, p. 77), 

 
 O mito da democracia racial, baseado na dupla mestiçagem biológica e 
cultural entre as três raças originárias, tem uma penetração muito 
profunda na sociedade brasileira: exalta a ideia de convivência 
harmoniosa entre os indivíduos de todas as camadas sociais e grupos 
étnicos, permitindo às elites dominantes dissimular as desigualdades e 
impedindo os membros das comunidades não-brancas de terem 

 
80 - Embora façamos menção a esta edição do livro Casa Grande & Senzala, por ter sido a primeira edição, 
utilizamos para consulta a seguinte edição: Freyre, Gilberto, Casa Grande & Senzala. 48ª ed. São Paulo, 
editora Globo, 2003. 
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consciência dos sutis mecanismos de exclusão da qual são vítimas na 
sociedade. Ou seja, encobre os conflitos raciais, possibilitando a todos se 
reconhecerem como brasileiros e afastando das comunidades 
subalternas a tomada de consciência de suas características culturais que 
teriam contribuído para a construção e expressão de uma identidade 
própria. Essas características são “expropriadas”, “dominadas” e 
“convertidas” em símbolos nacionais pelas elites dirigentes. 

  

O mito da democracia racial reinventou a sociedade brasileira escravocrata e 
amenizou, para a consciência dos(as) brancos(as) e cristãos, o peso da escravidão que 
enfeia a nossa história, mas inseriu também na pauta de discussão da formação social do 
Brasil as características desse grupo étnico e do seu patrimônio cultural, possivelmente 
seja essa a contribuição maior de Gilberto Freyre aos debates sobre a questão étnico-
racial no Brasil. Fazer a releitura desse tema é fundamental para uma verdadeira 
compreensão da sociedade brasileira. Não existiu harmonia entre raças no contexto da 
escravidão no Brasil, assim como não há naturalidade na exploração, à exaustão, da mão-
de-obra doméstica81, ou dos(as) operários(as) negros(as) nos canteiros de obra da 
construção civil, também não há naturalidade no pagamento diferenciado do salário dos 
brancos(as) e dos negros(as) no exercício das mesmas funções, quando têm escolaridade 
igual. Os(as) negros (as) e os indígenas compõem a nossa história, a nossa cultura e a 
nossa formação social, e cabe aos educadores pautar os temas étnico-raciais no cotidiano 
escolar. 

É necessário reafirmar com base em autores como Fernandes (1978), Schwarcz 
(1993) Souza (2015) e Munanga (2004, 2005, 2008) que o mito da democracia racial teve 
sua origem na ciência, portanto cabe sobretudo aos pesquisadores interpretá-lo para 
lançar novas âncoras ao mar de dificuldades que se coloca para os afro-brasileiros em seu 
próprio país.  

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa realizada permite compreender a omissão do Estado brasileiro frente 
ao tema do acesso à educação aos(às) negros (as), e aos indígenas, o que se constata na 
tardia promulgação da maioria das leis apresentadas ao longo deste texto. Uma 
contradição se põe frente ao tema: o reconhecimento dos(as) negros(as) na formação 
territorial do Brasil é inquestionável e foi tema abordado por estudiosos como Florestan 
Fernandes, Lilian Schwartz, e até mesmo pelo ex-presidente neoliberal Fernando 
Henrique Cardoso, que reconhece em sua obra a importância do negro e da negra na 
formação social do Brasil. Nos registros literários, assim como na produção acadêmica, 
esses, entre outros pesquisadores revelam como essa etnia assegurou com a sua força de 
trabalho a produção do açúcar, do café entre outras culturas comerciais, e, alimentares, 
além de terem gerado riquezas nas atividades de mineração e em atividades laborais 
diversas incorporadas ao escravismo no espaço urbano. Contudo, ao terem recebido a 
libertação oficial, através da Lei Áurea, nenhuma atitude foi tomada pelo Estado brasileiro 
no sentido de indenizá-los pelos enormes serviços prestados ao Brasil na geração de 

 
81  Sobre o tema Cf FLORES, Chaves Elio.  Brasil, presente: política, ódio de classe e golpe racializado (2012-
2017). In: Anais do II Encontro de História Política: história, rupturas institucionais e revoluções. João 
Pessoa, 24 a 26 de maio de 2017, p. 01-15. [ISSN 2525-5193] http://uece.br/eventos/gthpanpuh/anais/ 
Acesso em 25 de fevereiro de 2018. 
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riquezas. Viram-se os (as) negros (as), com a libertação, livres da condição de escravos, 
mas postos numa condição servil por não terem onde morar, onde trabalhar, o que comer. 

Apesar de ser o Brasil um país onde houve durante mais de três séculos a 
exploração econômica da mão de obra escrava, estranhamente, em pleno século XXI, 
necessitamos acrescer à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a Lei 
10.693/2003 e a 11.645/2008 para assegurar às negras, aos negros e aos indígenas o 
direito de terem o registro da cultura afro-brasileira e indígena nos currículos e nos 
conteúdos escolares. Esta estranha situação causa indignação num país em que, do ponto 
de vista estatístico, tem-se uma população formada em sua maioria por negros (as) 
(pretos e pardos).  

Também constatamos que se o mito da democracia racial contribuiu para pautar 
aspectos próprios da cultura negra, também forjou uma imagem amena da escravidão e 
do escravismo, relegando a segundo plano aspectos econômicos predatórios e a violência 
material e simbólica que esse sistema impôs. 

O conjunto das informações postas: documentos, legislações e referências 
acessadas, permitem assegurar que a atual situação dos (as) negro (as) e indígenas no 
Brasil demandam por tratamento no campo dos Direitos Humanos. Somente assim 
poderíamos cumprir com os compromissos e metas assumidos em 1990, na Conferência 
em Jomtien, realizada na Tailândia, e também na Cúpula Mundial de Educação para Todos, 
realizada na cidade de Dacar, Senegal, também ocorrida no ano de 1990, e firmado em 
2000 por 164 países. Estes compromissos foram recolocados no Fórum Mundial de 
Educação, em Incheon, na Coreia do Sul em 2015.  

Cabe registrar que, com o Golpe Parlamentar que culminou com o impeachment da 
presidenta Dilma Vana Roussef, as metas propostas pelos fóruns anteriormente 
mencionados passaram a ser descumpridas, visto que após a aprovação das propostas 
de Emenda Constitucional (PEC) 241 e 55 na Câmara dos deputados, e no Congresso 
Nacional, respectivamente, foi sancionada como Emenda Constitucional 95, o que se 
traduz no congelamento dos gastos públicos no Brasil por 20 anos. 

Finalmente consta nos dicionários de Língua Portuguesa que a palavra Educação 
vem do latim educare, educere que significa literalmente “conduzir para fora” ou 
“direcionar para fora”. Daí entendermos que conduzir debates que atentem para o  
respeito aos Direitos Humanos é acima de tudo um ato educativo libertador. 

O educador Paulo Freire nos fala de uma educação como Prática da liberdade, 
capaz de despertar criticidade e, por conseguinte libertar o homem das amarras que o 
aprisionam tornando-o consciente de suas ações e de sua capacidade de transformar o 
mundo para si e para os outros. Trazer a discussão da questão étnico-racial (racismo, 
preconceitos raciais, racialismo, cultura negra, etc) para o ambiente escolar 
proporcionará o desvelar das injustiças contra os (as) negros (as) e ensejará a valorização 
da cultura afro-brasileira, integrante do nosso patrimônio cultural. Ensejará também a 
reparação e a construção de uma sociedade multirracial, solidária e fraterna, proposição 
que contém um lastro histórico de lutas para além da proposição contida na (BNCC)82, 
quando afirma que: “As Ciências Humanas devem, assim, estimular uma formação ética, 
elemento fundamental para a formação das novas gerações, auxiliando os alunos a 
construir um sentido de responsabilidade para valorizar: os direitos humanos; o respeito 
ao ambiente e à própria coletividade; o fortalecimento de valores sociais, tais como a 

 
82 Sobre a BNCC cf http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base-em-movimento/noticias Acesso em: 22 
fev. 2018. 
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solidariedade, a participação e o protagonismo voltados para o bem comum; e, sobretudo, 
a preocupação com as desigualdades sociais” (BNCC, 2017, p. 10).  

O protagonismo voltado para o bem comum é uma prática que muito bem se 
coaduna com a Geografia, pois entendemos que a relação concentradora e desigual de 
riquezas geradas na relação “sociedade versus natureza” através de saques e de 
apropriações indevidas promove a destruição do patrimônio ambiental, além da 
segregação em todas as suas escalas espaciais e sociais, desrespeitando as pessoas em 
suas mais básicas necessidades. Em busca de marcos sobre a cidadania pouco expressos 
na BNCC concordamos com o que se segue: A aprendizagem da Geografia favorece o 
reconhecimento da diversidade étnico-racial e das diferenças dos grupos sociais, com 
base em princípios éticos (respeito à diversidade e combate ao preconceito e à violência 
de qualquer natureza). BNCC, (2017). Portanto, sigamos nós, educadores, na perspectiva 
de respeitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção 169 da OIT, a 
Constituição Federativa do Brasil de 1988, as Leis 10639/2003 e 11.645/2008 e, 
sobretudo o Plano Nacional de Educação e o Programa Nacional de Direitos Humanos 
(PNDH-3), conquistas históricas positivadas em leis pelo Estado brasileiro, em sua 
maioria durante o Governo Popular. Como dizia Milton Santos: “Não é o olhar para a África 
que vai ajudar na produção de uma política brasileira para o negro, nem um olhar para os 
Estados Unidos que vai também permitir essa produção de uma política. É o estudo do 
negro dentro da sociedade brasileira”83. 

Por concordamos com o que afirma esse autor sobre o ser negro e negra na 
sociedade brasileira entendemos que cabe a nós, educadores, transformar a negação de 
direitos tão frequente em nossa sociedade, no espaço da sala de aula, em afirmação do 
direito, numa perene e cotidiana construção dos direitos humanos, da paz e da 
fraternidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Durante todo o panorama político/social/econômico brasileiro e mundial, a 

reforma agrária entrou em pauta como forma de resolver os conflitos distributivos 
decorrentes, principalmente, da escravidão ou da alta concentração fundiária – o que no 
Brasil ocorre em passos conjuntos e dependentes, fontes de tamanha exploração durante 
toda a história brasileira. Mas, ao contrário de alguns países como os Estados Unidos e 
outras nações capitalistas, o Brasil não concluiu o que deveria ser o objetivo da reforma 
agrária de modo amplo e a mesma se constituiu como um embate de forças dominantes 
desde, pelo menos, os últimos duzentos anos de nossa história; apresentando-se como 
um sonho ou um mito a ser alcançado por parte daqueles que dela se beneficiariam. 

Desse modo, colocar em pauta a reforma agrária é discutir sobre a oportunidade 
de mobilidade social ou uma possibilidade, nem que seja mínima, de redistribuição de 
renda;  também como forma de diminuir o poder dos latifúndios e, em consequência, dos 
recursos naturais que se esvaem com esse domínio; além da alta exploração da força de 
trabalho presente nesse contexto. Onde, num país fortemente dominado por grupos 
minoritários em suas diversas esferas, – nas bancadas do congresso, na prevalência de 
seus interesses pessoais, no conflito político por diversas lideranças – por uma elite 
fundiária que não deixou os “antigos”84 preceitos escravocratas para trás, aparecendo 
como uma elite altamente deficitária que representa uma força distante e contraditória 
para lutar por movimentos que, em sua execução, melhoraria deveras a vida da maioria 
da população brasileira. 

Não obstante, o debate sobre a reforma agrária é um debate que perpassa 
diversas esferas da sociedade – a igreja, os líderes políticos, os trabalhadores, os 
sindicatos, entre outros –, entrando, assim, como forte meio de estruturar a sociedade 
como um todo. Dito isso, neste trabalho procura-se entender – a partir de relatos de 
história oral colhidos em campo com os assentados – como a reforma agrária se tornou 
uma conquista do Brejo paraibano e em que medida ela proporcionou mudanças, tanto 
sociais quanto produtivas85 para os agora assentados. 

Nesse esforço, faz-se necessário também delinear algumas questões que 
nortearam o debate sobre a reforma agrária durante todo o século XX e como essas 

 
84 As elites dominantes brasileiras não abandonaram o antigo modelo escravocrata que as ajudaram a 

comandar o país e a construção de suas respectivas riquezas, por quase quatrocentos anos. As elites 

brasileiras, por mais que cresçam de forma monetária, não crescem de forma humanitária. Assim, a obra da 

escravidão se perpetua continuamente nos preceitos que comandam a sociedade capitalista 

contemporânea. Essa relação direta das elites brasileiras pode ser encontrada no livro do sociólogo Jessé 

Souza, A elite do atraso: da escravidão a lava-jato, Editora Leya, 2017. 
85 Ocorre não só uma mudança dos produtos cultivados – o que antes era apenas cana no tempo da usina –, 

mas, também uma mudança no modo de interação desses atores sociais, agora donos de seu tempo, de sua 

imagem e produção. 
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mudanças impactaram diretamente as vias que essa reforma tomou e a vida dos seus 
atores principais. O foco principal deste artigo é trabalhar com os relatos obtidos em 
campo, na tentativa de compor um panorama sobre a reforma agrária no Brejo 
paraibano mas, tenta-se também mostrar, a partir de uma historiografia própria, como 
esse debate está presente em todos os âmbitos da história brasileira e não pode ser 
encarado apenas como um evento local, mas que representa um avanço para toda a 
realidade do país e seus componentes, mobilizando também uma bibliografia – tanto de 
uma perspectiva histórica quanto de romances, a exemplo das obras de Horário de 
Almeida e José Américo de Almeida – que busca amparar os preceitos teóricos e auxiliar 
nesta contextualização de forma mais apropriada. 

Só a partir de uma metodologia participativa que foi possível o desenvolvimento 
de algumas atividades no assentamento que visavam a obtenção de relatos, por parte 
dos assentados, de como eram suas vidas antes, e o que mudou depois de se tornarem 
assentados de programa de reforma agrária. Nessa linha, foi utilizado o método de 
entrevistas semiestruturadas com alguns dos moradores do assentamento, na tentativa 
de captar suas memórias, a fim de formular um panorama sobre as mudanças 
presenciadas por eles na constituição do assentamento. As entrevistas foram realizadas 
pela Profº Drº Patrícia Alves Ramiro nas casas dos moradores, no dia 17 de novembro 
de 2018, depois de um contato já existente com eles a partir de visitas prévias ao 
assentamento, já que, como explicita Thompson (2002, p. 255), “Não obstante, o que se 
dá na verdade é que, em geral, quanto mais se sabe, mais provável é que se obtenham 
informações históricas importantes em entrevistas”. 

Nossa presença em campo – nos assentamentos – deu-se especialmente em dois 
momentos: numa primeira viagem, no dia 01 de setembro, e num segundo momento, nos 
dias 16 e 17 de novembro de 2017. Foi justamente neste segundo momento em campo, 
no dia 16, onde foi possível realizar uma oficina com os assentados, com o intuito de 
buscar uma interpretação do “modelo nativo”, ou seja, das representações locais. 

 A oficina foi realizada no pátio da associação dos moradores que fica no centro 
do assentamento e foi composta por três atividades: a primeira consistiu em cada um 
escolher uma imagem que representava um expressão facial, assim como uma figura de 
animal, recortadas de revistas e jornais pelas pesquisadoras e dispostas num varal, com 
o intuito de mostrar ao coletivo o que mais o identificava naquele momento. Dinâmica 
pensada com o intuito de facilitar a aproximação e interação com os participantes86.  

A segunda, baseou-se na escolha de recortes de revistas e/ou desenhos com o 
propósito de representarem os impactos positivos e negativos da vida no assentamento. 
Por fim, a última atividade visava ter uma ideia das representações referentes ao 
“passado, presente e futuro” dos assentados. Foi a partir dessas atividades que tivemos 
a oportunidade de delinear algumas questões e perceber algumas das representações 
dos assentados do Brejo paraibano. 

Com isso, foi através da observação participante durante viagens a campo e o 
contato com os moradores que foi possível perceber como essas mudanças eram 
encaradas e de que forma a sociabilidade era concebida nesse novo contexto produtivo, 
social e político. Nesse sentido, é passando pelas etapas do saber colocadas por Oliveira 
(2006) no trabalho do antropólogo, que podemos chegar ao que ele chama de “modelo 

 
86 O índice de analfabetismo é alto entre os moradores do assentamento, ex-assalariados da usina, por isso 
que tais atividades levaram em conta uma abordagem muito mais participativa e imagética de como eles se 
reconheciam enquanto grupo e enquanto trabalhadores rurais, mostrando, a partir das imagens escolhidas 
por eles, quais as mudanças presentes nessas trajetórias.  
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nativo”, tentando obter uma interpretação das representações locais ao estar atento ao 
“olhar, ouvir, escrever”, visando uma melhor interpretação das informações obtidas no 
campo. 

Não obstante, falar sobre assentamentos rurais é dialogar com mudanças na 
estrutura fundiária nacional, tão encravada no interior dos grupos dominantes, levando, 
a partir do acontecimento da reforma agrária, a uma autonomia e mobilidade que tange 
a relação do assentado com seu território. Desse modo, a orientação principal é perceber, 
através dos relatos orais, como as mudanças ocorreram no Brejo paraibano e seus 
impactos tanto no decorrer da reforma agrária como na vida de seus atores/agentes 
primordiais. 

 
2 REFORMA AGRÁRIA: DEBATES E IMPLICAÇÕES 

 
A reforma agrária assume facetas diferentes durante toda a história brasileira, 

sendo impossível não a discutir levando em consideração as diversas opiniões de seus 
atores participantes – trabalhadores, latifundiários, políticos, sindicalistas etc. – e de 
como estes se comportam no contexto social, político e econômico brasileiro. Assim, a 
reforma agrária, fortemente difundida e necessária em vários países, é acompanhada 
aqui no Brasil como motivo de forte debate e por vezes, descrença, de toda a população. 

Desse modo, falar sobre reforma agrária é falar sobre uma ação extremamente 
necessária que visa diminuir a concentração de terras e melhorar as dinâmicas do 
território, baseando-se na concepção de que toda a luta, toda ação, toda vida, parte do 
campo e que ele representa uma parte importante quando olhado diretamente para a 
realidade brasileira e o que ela proporciona; quando olhado para as relações sociais e o 
que ela imprime na realidade do país. A análise aqui realizada será baseada na concepção 
de dois autores referentes a conceituação87 e ao debate88 sobre a reforma agrária e as 
mudanças ocorridas tanto em sua esfera política, quanto sua efetividade na vida dos 
atores presentes nessa luta.  

A questão agrária, como convencionou falar-se, vem tomando corpo desde o crash 
da bolsa de valores, em 1929, e as tentativas de reerguer tanto a economia quanto a 
sociabilidade da população diretamente afetada pelas crises geradas com a queda da 
bolsa e a perda de empregos, de poupanças e de perspectivas de vida que caminhavam 
com ela. Já a reforma agrária, seja pela nomenclatura ou pela sua relação direta com seus 
personagens de luta, sofreu alterações durante toda sua trajetória: as mudanças 
conjunturais políticas, a diferenciação dos atores dessa luta, a sua capacidade de 
organização e as mudanças no panorama político-social-econômico acabam por 
influenciar diretamente na constituição do termo e de seus derivados.  

Talvez, como cita Medeiros (NOVAES apud MEDEIROS, 1993), a reforma agrária 
seja um mito pelo qual serve de apoio e objetivo pela luta por terras: ela é um meio pelo 
qual os trabalhadores evocam suas energias e a direcionam; um meio pelo qual chega-se 
a sonhar que a mudança de fato virá. Seja essa mudança de ordem social ou econômica, 

 
87 Análise presente no livro de José Graziano da Silva, O que é questão agrária? Coleção primeiros passos, 

Editora Brasiliense, 1981.  
88 A retomada do debate aqui é devidamente baseada no trabalho de Leonilde Servolo de Medeiros, 

Reforma Agrária: concepções, controvérsias e questões, 1993. A autora apresenta um rico relato que 

procura retomar as bases das discussões sobre a reforma agrária e seus agentes durante o século XX. 

Apresentando ricos relatos e mobilizando um gama de autores que influenciaram diretamente para 

composição deste trabalho. 
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mas que de fato, se ocorresse completamente, mudaria a realidade brasileira de modo 
drástico. 

Entretanto, como coloca Medeiros (1993, p. 3), “Esse debate, no entanto, se muda 
em seus termos, carrega consigo marcas de momentos anteriores que, muitas vezes, 
implicam na constituição de novos significados para velhos termos, bem como o 
aparecimento de novos termos que atualizam antigos significados”. Ademais, 
seguiremos na tentativa de fazer um apanhado histórico, num primeiro momento, sobre 
o debate em torno da reforma agrária durante o século XX e como ela, atingindo uma 
capacidade quase autonomizada, de características próprias, gera conflitos e 
diferenciações ao longo de sua trajetória. 

 
2.1 A evolução do debate sobre a reforma agrária no contexto social e político 
brasileiro 

 
Apesar da modernização do campo, a mudança drástica de uma população em sua 

maioria rural, mas que agora está inserida no contexto das grandes cidades e também de 
uma industrialização emergente e totalizante, o campo não cessa de pedir mudanças. 
Mesmo com as novas técnicas introduzidas para produção, da mudança na posse e nos 
interesses que movem as terras e o capital, a reforma agrária não deixa de ser uma 
bandeira levantada por diversos atores sociais: sejam eles trabalhadores das terras, 
explorados pelo latifúndio altamente presente ou mesmo trabalhadores urbanos, que 
têm seu imaginário povoado pela ideia de ter uma terra “para chamar de sua” e para ter 
o fruto de suas lutas colhido. 

A reforma agrária não é causa de luta apenas no século XX, mas começou a ser 
trabalhada desde o século XIX pelas ideias de José Bonifácio (conhecido como patriarca 
da independência). Em 1821 foi proposto por ele uma reforma agrária com fins de 
melhorar os danos causados pelo sistema das sesmarias e ocasionar uma melhor 
distribuição de terras. Porém, em uma concepção geral, tinha seus interesses diversos 
da classe trabalhadora advinda do campo ou que lá residiam (CALDEIRA, 2002).  

Também já incorporada no debate sobre a Lei de Terras de 1850 que permeia a 
discussão sobre o fim formal do exercício do sistema escravocrata e seus efeitos sobre a 
atividade agrícola (MEDEIROS, 1993). É, portanto, importante ressaltar que a terra 
permeia toda a história nacional e tudo aquilo vem da terra, do campo e do trabalho. 
Assim, a reforma agrária não é uma causa que delimita seus participantes ou “lutadores”, 
mas que atinge a todos de maneiras diferentes e levados a isso por razões e interesses 
diversos. 

Tomando por base a distinção indicada no início, esses diversos grupos lutam 
pelo poder sobre a própria luta. Sobre quais são suas ações e seus motivos, movidos por 
interesses díspares, mas que convergem de maneira direta pelo uso da terra e seus 
ganhos. Como compete a Medeiros colocar, a herança do debate permeia toda uma 
construção política de atores sociais, colocando como 

 
‘Posseiros’, ‘arrendatários’, ‘foreiros’ nos anos 60, ‘posseiros’ na década 
de 70, ‘seringueiros’, ‘sem terra’, ‘atingidos por barragens’ nos anos 80: 
personagens socialmente diferenciados, eixos geográficos diversos, 
identidades sociais e políticas distintas, que indicam a permanência da 
luta pela terra, mas também mostram que os seus termos mudam e que 
se transforma o sentido da questão agrária (MEDEIROS, 1993, p. 3). 
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Nesse sentido, esse debate advém de uma crença e de uma crítica operante ao 
latifúndio desde a Constituição de 1891 e o federalismo imposto por ela. Dividiam-se em 
estados, autônomos e quase89 independentes, que imprimiam características próprias nos 
rumos que o país estava tomando, coordenado diretamente pelas elites locais em favor do 
Estado, numa reciprocidade desigual90, que regia todas as ações nacionais e os frutos de 
seu interesse. A Primeira República nasce da Constituição de 1891 e sua posição 
extremamente liberal. Há um federalismo imposto, principalmente pela influência do 
federalismo estadunidense, que dá aos município uma completa autonomia e a presença 
de ícones, leia-se coronéis, que comandam esses municípios e os fazem fora de uma 
estrutura nacional que favorece toda a população mas, apenas os grupos dominantes e 
seus interesses que pautam o jogo político existente na Primeira República.  

Dito isso, a reforma agrária seria indispensável para corrigir as mazelas e o atraso 
do Brasil em relação a outros países. Ela estaria intimamente ligada ao federalismo 
imposto pela Constituição de 1891 e pelas relações autoritárias estabelecidas pelos 
coronéis dentro dos municípios, sendo eles responsáveis por um alto número de “votos 
de cabresto”, um atraso político e social que permeia toda a Primeira República, 
denominada República Velha, e tem seus frutos expostos na má educação para o voto ou 
para a atividade política (CARVALHO, 2016). Num outro sentido, a reforma agrária seria 
um meio de consolidar as conquistas sociais advindas da Revolução de Outubro e do 
programa socialista que vinha tomando um maior sentido entre os anos de 1905 e 1917. 

Também no Estado Novo, uma crítica sobre o latifúndio era apresentada, assim 
como o início da organização dos direitos trabalhistas para população do campo e sua 
identidade agora definida como própria. É importante colocar que a “revolução” de 1930 
e mais tarde, em 1937, o Estado novo, surgiram a partir da bandeira de reordenamento 
do país, com medo da ação comunista e da desordenança91 deixada pelo liberalismo e 
sua crença no livre mercado. Nesse momento o país precisava estabelecer uma ordem, 
uma identidade nacional, e ser colocado de volta nos prumos. Entretanto, só foi após a 
década de 60 que o debate sobre a reforma agrária se tornou mais forte e foi na ditadura 
militar (1964-1985) que a população do campo conseguiu estabelecer alguns direitos 

 
89 Essa relação pode ser vista a partir de várias óticas, seja histórica ou política. Nesse contexto, vê O 

processo político na Primeira República e o liberalismo oligárquico, de Maria Efigênia Lage de Resende. In: 

Ferreira; Delgado (2003). 
90 Realidade muito bem analisada por Victor Nunes Leal no seu clássico livro Coronelismo, Enxada e Voto: 

o município e o regime representativo no Brasil, Companhia das Letras, 2012. O autor analisa o sistema 

coronelista em seu máximo, só podendo ser possível numa relação de “reciprocidades desiguais” entre os 

municípios, regidos pelos coronéis, os estados, com sua maioria no parlamento e pela União. Formando uma 

frente única que visava manter os interesses das classes dominantes em consonância aos das elites políticas 

e dirigentes, que realizava favores aos coronéis em troca de votos para se manterem no congresso. Essa 

dimensão pode ser também bem exemplificada num clássico artigo de José Murilo de Carvalho na Revista 

Dados, vol. 40, n. 2, 1997, intitulado Mandonismo, Coronelismo, Clientelismo: uma discussão conceitual. 
91 Esse sentimento de desordem foi criado a partir da crença que o liberalismo era incapaz de resolver suas 

próprias crises, presentes principalmente pós o crash a bolsa de Nova Iorque, em 1929, e as mazelas no que 

diz respeito à desemprego, mobilidade social etc., geradas por ela. Fazia-se, então, necessário estabelecer 

uma nova ordem nacional e mundial que não ficasse à mercê do comunismo emergente que se desenrolava 

pós Revolução Russa de 1917 e representava um perigo para todas as esferas de poder mundial. Essa 

vontade de criação de uma ordem e de uma identidade nacional que pudesse suportar os baques futuros, 

apresentou-se como o lema da “revolução” de 30 e depois da implementação do Estado Novo, realizado por 

Getúlio Vargas em 1937. Essa relação é bem retratada no artigo da Maria Helena Capelato, intitulado O 

Estado Novo: o que trouxe de novo? In: Ferreira; Delgado (2003). 
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(como o Estatuto da Terra, Lei 4.504 de 30 de novembro de 1964) como forma de 
alcamar os ânimos da população e as lutas vidas do campo (como as Ligas Camponesas) 
que estavam presentes, principalmente, no fim do governo de João Goulart, antes do 
golpe.  

Foi só após a década de 60 que essa proposta tomou proporções nacionais, fonte 
de luta em todo o país, tornando-se a tradução política da luta por terras. Até esse 
momento os movimentos pela luta por terras não tinham tomado corpo ou unidade, era 
um movimento coordenado pelas diversas esferas de trabalhadores e identidades sociais 
que visavam alterar as normas dos contratos e se livrar da exploração. Como coloca 
Medeiros (1993, p. 4), 

 
A incorporação da demanda por reforma agrária pelo movimento 
camponês que ganhou corpo no Brasil no início dos anos 50 e 
transformou em sua principal bandeira de luta, só pode ser pensada a 
partir das concepções e atuação do Partido Comunista, importante 
mediação que então se colocava para as lutas dos trabalhadores rurais. 
 

Agora, para os trabalhadores, as explorações sofridas no trabalho ou pelo 
arrendamento do lote, produção e possível pagamento deixavam de serem naturais e 
passavam a gerar certa inquietação. Poderíamos dizer, no entanto, que a concepção de 
reforma agrária implantada pelo PCB era de um tanto equivocada. A luta pela 
redistribuição de terras tinha um caráter etapista na evolução que caberia a sociedade 
brasileira numa revolução democrática burguesa. 

Essa concepção era marcada por uma ideia que a população brasileira possuía 
restos feudais – formas de dominação características do arrendamento de terras, 
pagamentos etc. –e que com essa luta, poderia equiparar-se a revolução europeia. “(...) o 
PCB acreditava que uma vasta reorganização da estrutura fundiária, eliminando o poder 
dos latifundiários, que representavam o ‘atraso’, contaria inclusive com o apoio dos 
segmentos industriais” (MEDEIROS, 1993, p. 5). Assim, houve uma generalização das 
diversas camadas do campo, que diferiam em seus serviços (meeiros, moradores, 
ocupantes, arrendatários etc.) colocados agora na categoria de “camponeses”. E os 
proprietários de terras, independente do produto de sua produção, do uso da terra ou 
da sua ocupação, eram tidos como “latifundiários” e apareciam como a principal força a 
ser combatida. 

As lutas estabelecidas pelo PCB baseavam-se em lutas mais imediatas (como 
melhores salários, reformulações das leis trabalhistas, abolição dos “vales” e 
barracões92), e as lutas mais distantes e complexas que incluíam a reforma agrária 
ocorreria seguindo uma rede de alianças políticas. Entre elas estava a aliança com uma 
então burguesia nacional e industrial que tinha o papel de ampliar o mercado interno e 
com isso reestruturar as formas de produção e consumo de produtos (nacionais). 

Em contrapartida, outro movimento importante despontava na década de 50 e 
ganhava forças na década de 60, as Ligas Camponesas, cujo líder (Julião), segundo 
Medeiros (1993), acreditava que a reforma agrária quebraria o poder dos latifúndios e 

 
92 Essa imagem de dependência dos trabalhadores/moradores dos engenhos na figura dos patrões, pode 

ser encontrada na forma de barracões presentes nas usinas que possibilitaram a compra de produtos 

diretamente na usina, para não “perder” o tempo do trabalhador, representando também um lucro para o 

seu patrão. Essa passagem presente nesse panorama de usinas e engenhos é retratada de maneira 

homogênea pelos relatos os trabalhadores obtidos por Garcia Jr. no seu livro O Sul: caminho do roçado, 1990. 
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introduziria o campesinato como ator político crucial que constituiria o primeiro passo 
para ocorrência de uma revolução socialista no país. No entanto, ele desacreditava no 
apoio e na relação com a burguesia para o alcance dessa luta.  

Um outro segmento se apresentava para opinar também sobre essa luta: a Igreja, 
com seu viés quase puramente católico, colocava que a pequena propriedade rural era 
importante para o estabelecimento básico da família, mas reconhecia a necessidade da 
reforma agrária que seria feita através da desapropriação e de uma indenização justa. A 
igreja passa então a ter papel importante na liderança política dos trabalhadores rurais 
e na formação de seus sindicatos, como bem descrito na constituição do assentamento 
União, a partir dos relatos dos moradores. 

O nacional-desenvolvimentista da década de 50 encontrava forte campo na luta 
pela reforma agrária ao acreditar que ao fazer isso e impulsionar a industrialização, 
acarretaria no crescimento econômico do país e na transformação da face social que 
carregava até então. Com a CEPAL (Comissão Econômica para América Latina e o Caribe) 
– formada pelos principais economistas da América Latina, entre eles Celso Furtado – 
que visava a criação de um fórum elaborador de diretrizes políticas-econômicas, 
impulsando o crescimento interno através da produção ao passo que modernizava a 
agricultura para atender a essa nova demanda. É colocado por Medeiros (1993, p. 6) 
então que “Segundo essa ótica, era preciso elevar o padrão de vida das populações rurais, 
de forma que elas pudessem também se constituir em mercado para as indústrias 
emergentes”. A reforma agrária, assim, representava o carro-chefe das “reformas de 
base” e eixo de um projeto nacional-desenvolvimentista. 

Havia, no entanto, uma disfunção do objetivo e da prática dessa nova meta 
nacional. O desenvolvimento viria como forma de modernizar a agricultura e obter maior 
produção, viabilizando o maior lucro através do consumo de maiores quantidades de 
sementes, de venenos e de insumos que alimentam a indústria da agricultura. Era uma 
modernização latente que não chegava às vias de fato da redistribuição de terras e da 
realocação de poderes dos latifundiários, ainda exploradores das massas de 
trabalhadores rurais. Com isso, 

 
Se o desenvolvimento do país, através da intensificação da 
industrialização era a meta, a aposta dos segmentos industriais 
mostrava-se muito mais voltada para estimular a modernização da 
agricultura, sem alterar a estrutura fundiária. Para os segmentos 
dominantes desse setor, o mercado que a agricultura poderia abrir era 
principalmente o de máquinas de equipamentos pesados, insumos 
químicos etc., o que não pressupunha uma redistribuição fundiária 
(MEDEIROS, 1983 apud MEDEIROS, 1993, p. 6). 
 

A indústria nacional, no entanto, era vinculada diretamente, seja pela origem do 
capital ou de redes familiares, com a grande propriedade, em especial com a cafeicultura 
(SILVA, 1976 apud MEDEIROS, 1993). Com isso, o capital nacional dependia diretamente 
das grandes propriedades e das relações familísticas inerentes ao seio dos latifúndios. 
Mesmo levantando a bandeira da modernização e da necessidade de uma redistribuição 
de terras no intuito de diminuir a diferenciação e desigualdade social, o país não 
conseguia cortar laços com essas atividades, sendo comandado por ela e tornando-se seu 
dependente. 

Nesse sentido, 
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Do ponto de vista das lideranças dos proprietários fundiários, o que se 
colocava era também a demanda da modernização e apoio do Estado à  
produção agrícola. Segundo elas, a melhoria das condições de vida e 
trabalho dos que viviam no campo seria uma decorrência ‘natural’ do 
aumento da rentabilidade da agricultura. E se utilizavam fartamente do 
argumento de que o desenvolvimento da indústria se fazia mediado pelo 
Estado e às custas do sacrifício da agricultura, penalizada pelo confisco 
cambial. Com essas alegações, procuravam se defender das críticas 
feitas principalmente ao atraso tecnológico e secundarizar a 
concentração fundiária (MEDEIROS, 1993, p. 7). 

 

Como coloca Francisco de Oliveira93 (2018), houve nesse período um forte apelo 
por uma reforma agrícola e não agrária. Pois, com a crescente industrialização provocada 
pelo “milagre brasileiro” dos anos 60, teve-se um forte investimento na produção de 
insumos, de alimentos, de indústrias etc.; tudo que alimentava a produção capitalista 
agora extremamente presente no setor rural. Contudo, esse investimento não 
proporcionou mudanças reais para os trabalhadores rurais, tornando-os mais 
dependentes de capitais externos e da diminuição do seu ganho a partir de uma 
produção monocultora, com a perda da possibilidade de se fazer roçados e de cultivar 
seus próprios alimentos, já que toda produção era pra venda e para indústria. Agravou a 
miséria dos produtores rurais e provocou uma revolução agrícola – com o aumento de 
agrotóxicos e de produtos que viriam para “melhorar” a perecividade da produção 
agrícola –, mas que só apresenta lucros para os patrões e dos que ganham com a vendas 
dos produtos necessários para produção (SILVA, 1981). Esse fator só representa um dos 
“transformismos” presentes na sociedade brasileira. 

Houve nesse período uma forte influência da revolução cubana nos países latino-
americanos, tido como um exemplo a ser seguido por algumas lideranças camponesas (à 
exemplo do Francisco Julião das Ligas Camponesas). Uma das consequências foi a 
formação da Aliança para o Progresso por parte dos Estados Unidos e a sua influência 
para a realização de processos preventivos de reforma agrária que visavam eliminar a 
concentração fundiária e a criação de uma classe média rural. Infelizmente, todos os 
processos de reforma agrária foram derrotados com a desculpa do direito à propriedade 
e dado as estreitas relações desses grandes produtores e fundiários com o Congresso 
Nacional, graças a sua capacidade de articulação e interlocução. 

 
93 Francisco de Oliveira, numa passagem de um artigo publicado recentemente em virtude do lançamento 

do seu livro Brasil: uma biografia não autorizada, Editora Boitempo, 2018. No primeiro artigo do livro, 

intitulado O adeus do futuro ao país do futuro: uma biografia breve do Brasil, o autor tenta compreender a 

noção de o Brasil sempre ser encarado como um país do futuro e não do agora; sendo seu relato repleto de 

uma crítica ácida às elites brasileiras e ao desenvolvimento do capitalismo nos países de periferia, fazendo 

uma análise direta para como o capitalismo cresceu nesse país, como uma alta tecnologia vinha sendo 

empregada mas que convive abertamente com o trabalho informal e os atrasos presentes puramente numa 

nação que não conseguiu sobrepor as especificidades do sistema capitalista para um uso coletivo, estendido 

a todos os setores da sociedade. Na fala do autor, presente nesse paradoxo desenvolvimentista que ele pinta 

do Brasil, o campo no Brasil sofreu uma reforma agrícola e não agrária; não houve de fato uma mudança na 

posse da terra nem uma possibilidade de mobilidade mas apenas o crescimento do setor agroexportador 

que coloca o país entre os maiores produtores de grãos e de carne bovina. Com isso, o agronegócio cresce e 

as figuras presentes no campo têm suas imagens e vidas acabadas.  
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O latifúndio acha terreno na colocação dessa prevalência equivalente da grande 
propriedade, do atraso tecnológico e das relações de poder e perda de direitos presentes 
nesse campo. Como aponta Novaes (apud MEDEIROS, 1993, p. 7), “[...] o latifúndio a que 
se opõe (os camponeses) não é uma propriedade com tais e quais características, é antes 
de tudo um conjunto de normas, atitudes e comportamentos atualizados pelo conjunto 
dos proprietários rurais, respaldados na instância de poder local”. 

A partir disso, podemos perceber como o debate sobre a reforma agrária mudou 
de geração para geração durante toda a realidade nacional e como a mesma acontece de 
ser tolhida também na realidade contemporânea e nas “novas” ondas conservadoras que 
surgem a partir dos interesses daqueles no poder. Nos últimos três anos esse sentimento 
de ineficiência e medo estão a crescer, após o golpe a democracia que culminou no 
impeachment da presidenta Dilma Rousseff e a reentrada da camada mais conservadora 
ao palco de decisões que teve início com Michel Temer e com o suposto novo presidente, 
unindo-se este fato a desestabilização da economia, do mercado de trabalho e a perda 
dos direitos adquiridos durante as últimas décadas, tanto para os trabalhadores urbanos 
quanto rurais.  

Se a Constituição de 1988, em pleno período de redemocratização brasileira, 
assume uma postura de defensora dos anteriormente “oprimidos” ou das diversas e 
minoritárias esferas da sociedade, e há, segundo Souza (2002), uma função social da 
terra, sendo considerado como um direito o uso do solo, esse direito acaba por ser 
regulado pela vontade política do Estado ou das vontades dos governos no poder. A 
noção de direito é totalmente posta abaixo e uma minoria define o que e como será feito. 
No decorrer dessa análise sobre a constituição do assentamento União veremos como 
esse fato torna-se contundente na presença do Estado, da igreja e de outros setores 
dominantes, na procura por uma melhor distribuição da terra e de uma justiça social 
minimamente efetiva. 

 
2.2 A reforma agrária no Brejo paraibano  

 
Areia está localizada no Brejo paraibano e se configura como uma mesorregião 

do Agreste paraibano, com uma população atual de 23. 829 pessoas (IBGE, 2010). 
Durante toda sua formação, repleta de lutas e conflitos, vivencia mudanças constantes e 
se transforma de maneira direta e completa, impactando também as estruturas 
nacionais. Representa, assim, um momento micro, de enorme impacto, que nos 
possibilita uma ideia sobre as diversas relações de classes e do forte e dominador 
sistema latifundiário, presente na realidade brasileira desde seu “descobrimento”. 

Horácio de Almeida, em seu livro Brejo de Areia (1980), faz uma reconstituição de 
fatos que contribuíram diretamente para constituição do território de Areia. Sendo seu 
aspecto religioso um dos mais importantes para Areia começar a se tornar um território 
próprio, retirado da marcação de Mamanguape, quando a mesma começa a construir 
uma paróquia e ter um padre próprio, o que na época era considerado primordial para 
que uma cidade se constituísse enquanto tal.  

Esta também é uma das características marcantes na constituição dos 
assentamentos e em como, mesmo estando um tanto distantes do centro, a ida à cidade 
se dá, principalmente, para compra de insumos, para ida a escola e para eventos 
religiosos, em especial da religião católica94. Baseando-se em sua historiografia, a 

 
94 Ponto bem definido na nossa segunda viagem à campo, onde, no dia anterior, a maioria dos assentados 
tinham se reunido para uma procissão em homenagem ao santo padroeiro da cidade. 
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população de Areia se mantém, em sua maioria, católica. Cerca de quase vinte mil 
pessoas adotam essa religião, sendo a igreja matriz um ponto central da cidade. Ela está 
situada na praça principal e compõe um dos principais pontos de referência e locais 
turísticos da cidade de Areia. 

Areia representa e é representada como uma terra de luta e de grande 
importância histórica, tanto para o estado da Paraíba quanto para o Nordeste como um 
todo. Segundo relatos do IBGE (2018), a cidade de Areia era habitada por índios, em seus 
primórdios, ficando conhecido, no século XVII, pela denominação de Sertão dos 
Bruxaxás, conhecido pelo forte povoamento de colonos diversos que transformaram de 
maneira direta os aspectos físicos e naturais do que ficaria conhecido como Brejo e que 
na época representava um território de ligação do interior para com o litoral. 

Ao contrário das demais cidades, Areia não teve em sua constituição uma figura 
central de líder e se forma como povoado pertencente a marcação de Mamanguape, com 
a presença de diversos moradores procedentes tanto de Mamanguape quanto de Goiana. 
A colonização desse território se deu principalmente pela crença na fertilidade do solo 
decorrente de suas altas quantidades de chuvas e matas abundantess, que desde o início 
da sua ocupação atraiam colonizadores (ALMEIDA, 1980). 

Como território de ligação, o forte movimento de viajantes e tropeiros pelo local 
atraiu habitantes, formando-se o que em pouco tempo se chamaria de Brejo de Areia, em 
homenagem ao riacho de nome de Areia em que a cidade corria em suas imediações. O 
município surgiu, desanexado de Montemor (atual Mamanguape), em 1815 e desde 
então atraiu uma leva de habitantes que crescia em número e na execução de práticas 
conjuntas95. Os caminhos, assim, do sertão para o litoral se fundiam como via de 
passagem para o intercâmbio de produtos, já que as posições de consumo mudavam de 
acordo com as demandas de seu tempo. A região crescia então em população, território 
e comércio, sendo-os ocupados à medida que da terra cuidavam. Para o fim do século 
XVIII, estava conquistado o Sertão de Bruxaxá (ALMEIDA, 1980). 

Das suas características físicas, Areia apresenta um solo marcado por serras e 
pela alta quantidade de chuvas, estando suscetível às mudanças climáticas decorrentes 
da ocupação, como: um maior contingente populacional e uma maior exploração do solo. 
Em decorrência, queimadas foram provocadas e acabaram por mudar a constituição do 
solo e seus arredores, o que acaba ocasionando mudanças profundas na dinâmica do 
lugar, tanto pela exploração do solo quanto pela composição social que se instaura 
passada as mudanças políticas. Areia sempre fora território presente no cenário político 
e desta forma estava diretamente inserida no debate que pautava as relações de forças 
políticas/hierárquicas do Império: o debate entre liberais e conservadores. Houve, 
então, uma amiúde alternância entre os partidos liberais e conservadores que lutavam 
pelo controle político, não só no Nordeste, mas em todo o país96. 

Por conseguinte, em decorrência dessa “vocação”97 para o cultivo de cana-de-
açúcar, a partir da qualidade e inclinação do solo, também por seu forte apelo histórico, 

 
95 Associações religiosas, comércio e feiras. 
96 Faz-se necessário colocar que Areia não estava fora desse embate nem se constituía alheia aos 
acontecimentos nacionais, como prova disso podemos colocar sua forte dinâmica revolucionária presente 
no século XIX, ocorrendo conflitos históricos como a Confederação do Equador, advinda de Pernambuco, 
em 1824, e a Revolução Praieira, em 1848.  
97 Colocamos aqui o termo vocação pela grande crença na fertilidade do solo e de seu clima, que propicia 
uma entrada e permanência do cultivo de cana-de-açúcar, adequando-se a todo o espaço do território e 
representa uma cultura que é manifestada por todo território brasileiro.  
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Areia têm no século XX a marca da perpetuação excludente dos grandes domínios de 
terra, fonte da grande exploração de mão-de-obra: a presença de senhores de engenho e 
de moradores, incluídos numa relação de dependência personalizada (GARCIA, 1990), 
dominação e exploração – o senhor na figura de pai e o morador tendo a necessidade 
como guia – relação muito bem retratada por Afrânio Garcia Jr. (1990). Dito assim, a 
lógica dos engenhos não está centrada apenas neste século, mas segue até os tempos 
presentes estando relacionada diretamente às relações sociais e as condições de 
trabalho que englobam a vida do agricultor, especialmente na cidade de Areia. 

De início, é importante colocar que o Brejo paraibano ocupa o 1º lugar no número 
de assentamentos rurais implementados no estado da Paraíba. Segundo relatório do 
DALALUTA (2013), entre os anos de 1984 e 2012 foram criados nesta região cerca de 130 
assentamento rurais, que correspondem a 43,5% dos assentamentos da região. No que 
diz respeito às famílias assentadas, a região ocupa a terceira posição do ranking, 
totalizando 1.642 famílias assentadas. Dentre os 42 assentamentos implantados nesta 
região, 6 deles estão localizados no município de Areia, são eles: Esperança, União, 
Socorro, Emanuel Joaquim, Engenho Cipó e Celso Furtado. A análise aqui presente 
centrou-se no assentamento União, que possui um total de 56 famílias assentadas e que 
carrega consigo algumas especificidades, sendo ele implementado em 29 de outubro de 
1997, a partir da desapropriação das terras da Usina Santa Maria.  

A usina Santa Maria começa sua produção em 1932, com um território que 
ocupava 3.552 hectares e abrigava três engenhos distintos: Poerinha, Santa Helena e 
Nossa Senhora. A expansão da usina só foi possível a partir de incentivos do governo, 
como Proálcool98, o que acarretou uma mudança significativa no cenário a sua volta. A 
expansão da usina não impacta apenas os senhores de engenho – detentores do 
território antes da formação da usina – mas também, os moradores – trabalhadores que 
viviam em casas cedidas pelos senhores de engenho e encontravam nele a figura de 
padrinho e chefe (GARCIA, 1989).  Assim, devido às fortes mudanças ocorridas, restou 
ao senhor de engenho a posição de usineiro, se ele tivesse as devidas condições, ou, 
tornar-se um mero fornecedor para usina. A chegada das usinas transformou muitos dos 
moradores em trabalhadores assalariados, que permaneceram vivendo nas terras dos 
engenhos comprados e/ou arrendados pela usina. O trabalho era árduo e as 
necessidades eram constantes. 

 
Eu trabalhava nos caminhão. Trabalhava nos carro… Ficava, trabalhei 
pegando cana, jogando cana. Jogava, pegava, quando não tava jogando, 
tava pegando cana… Nós trabalhava aqui em três caminhão, nós 
trabalhava… Era três carro pra gente trabalhar. Eu enchia, no primeiro 
dia de trabalho aqui na usina eu enchi quinze carro de cana! Quinze carro 
de cana. (Z., morador do assentamento União, Areia, 2017). 

 
Após a falência da usina e organização de diferentes setores da sociedade, as 

terras foram transformadas em assentamentos rurais. Essa mudança é fruto da 
associação de diversos setores – igreja, sindicatos, o Estado, entre outros – seja na 
competência de resolver parte desse conflito distributivo ou de atender a seus próprios 
interesses. 

 
98 Programa Nacional do Álcool posto em prática na década de 70, que incentivava a utilização de álcool ao 
invés de combustíveis derivados do petróleo, devido aos choques de petróleo ocorridos em 1973 e 1979, 
ocasionando mudanças na economia em escala global. 
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Aí nós ia tudo para cidade, vamos tudo para cidade… Aí nós fomos para 
reunião em Pilões, aí lá nos ajeitamos isso aí, disse “Olha, a terra vai ser de 
vocês. Ninguém vai tomar essa terra. Vocês vão ficar na terra morando 
que você merece”. Aí foi o acordo que o INCRA fez, aí nós ficou tudo 
morando, até hoje nós tamo morando, se Deus quiser… Faz acho que vinte 
ou dezenove anos já… (Z., morador do assentamento União, Areia, 2017). 

 
Partindo da explicitação de Menezes (2013), há um ambiente de tensões 

fundamentais para que a reconversão ocorra, marcado pela pressão de diferentes atores 
sociais – agricultores, moradores, trabalhadores, grandes proprietários e usineiros – em 
correlação com o papel do Estado, incumbido da produção de políticas públicas 
presentes nesse processo de reconversão dos espaços rurais. Pode-se dizer que a 
reconversão de fato mudou a forma de relacionamento do agricultor com sua terra e 
produção, mas que também marcou um novo elo entre eles, gerando novas formas de 
organização social. 

Com isso, a reconversão das terras de usina em assentamentos rurais não só 
representou um fim na relação exploradora de trabalho, como também uma nova 
oportunidade de vida para os ex-assalariados, agora assentados. Houve, assim, além de 
uma reconversão produtiva, que os transforma em pequenos agricultores familiares, 
uma reconversão social, que mudou as dinâmicas próprias do território. Como coloca 
Menezes (2013), há uma mudança não só dos produtos cultivados, do território ou de 
suas formas de produção, mas também uma nova relação homem-natureza e homem-
sociedade está implícita nessa transformação. 

A falência da usina marcou uma mudança na relação agricultor e trabalho, o que 
antes era um trabalho forçado, subordinando e de pouca remuneração, tem-se, nas 
palavras dos assentados um “trabalho livre”. Vejamos como tal situação foi representada 
por uma das assentadas durante atividade realizada no assentamento que consistia em 
escolher uma figura qualquer dentre várias outras, no intuito de simbolizar uma 
mudança presente em sua atual situação: 

 
E eu escolhi um relógio, por que um relógio? [...] É... isso aqui representa o 
melhor de hoje né, hoje nós, antes a gente precisava trabalhar na hora 
certa, tinha que ir se não o bicho pegava, e hoje é... a gente trabalha na 
hora que a gente quer [...] a maioria dos assentados hoje trabalha no dia 
que quer e a hora que quer também. Tá aí no verão, ‘não, não vou 
trabalhar hoje porque o sol tá muito quente’, não vai. (J., moradora do 
assentamento União, Areia, 2017). 

 
A relação com tempo aqui exposta marca não só uma mudança temporal 

propriamente dita (LEACH, 1974), mas como esses novos assentados se enxergam 
enquanto trabalhadores  e produtores rurais, donos de seu tempo, onde não existe a 
figura controladora do patrão e de seus subordinados, que geravam nos trabalhadores 
um sentimento de medo, onde, se ocorresse algo que fugisse do mínimo do combinado, 
era passível de represálias verbais e físicas. Na linguagem dos trabalhadores (agora 
assentados), “o bicho pegava...”. 

Ainda, segundo entrevista como um dos moradores do assentamento, antes não 
se podia plantar coisa alguma que não fosse cana. Todo o terreno e plantação era voltado 
para o cultivo de cana e os lucros iam direto para os donos da usina.  
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 Lá em casa nenhum garrote podia tirar porque num tinha onde amarrar. 
Só se fosse dentro de casa... Que era só cana tudo...(Z., morador do 
assentamento União, Areia, 2017). 

 
Agora, além de serem “donos de seu tempo”, a reconversão produtiva desta parte 

do Brejo paraibano deu-se pela possibilidade de plantar o que quiser – levando em conta 
que essa plantação será também orientada pelas flutuações tanto de preços como de 
demandas do mercado. Sendo cultivado o que mais se aproxima e se adequa às condições 
físicas do espaço e que dão aos trabalhadores uma melhor autonomia para o cuidado da 
produção. 

Hoje em dia, agora tá bom que a gente tem roçado da gente… A gente 
planta bananeira, planta cana, planta fava, milho, planta… (Morador 
do assentamento União, Areia, 2017). 

 
3 CONCLUSÕES  

 
Ademais, podemos ter uma dimensão do que era o trabalho nas usinas, de como 

ficou e como o assentado percebe agora os frutos de seu trabalho, sendo livre e que lhe 
dá certa autonomia para tomar suas próprias decisões e não ficar suscetíveis às vontades 
de outrem – o patrão, dono da usina e até então dono do próprio trabalhador, que cabia 
a ele regular sua conduta física e, consequentemente, social. Podemos perceber, assim, 
que foi com grande ajuda das entrevistas, aliadas a um referencial teórico específico 
sobre a região que pudemos delinear algumas questões que pautam de maneira 
cotidiana o debate sobre a reforma agrária  e a realidade de seus beneficiados. A história 
de vida torna-se parte primordial para entendermos essas mudanças e para verificarmos 
no cotidiano, nas ações e interpretações e nos discursos desses agentes – internos e 
externos a partir de uma conjuntura que vai totalmente contra seus interesses e direitos. 

Este trabalho propôs tanger alguns pontos mais importantes dessas narrativas, 
assim como o que se tornou mais visível durante a pesquisa de campo, fazendo parte 
direta da relação desses trabalhadores consigo e com a sociedade que o cerca. Tentou-
se delinear não só como a reforma agrária foi realizada numa parte específica do Brejo 
paraibano, que carrega consigo muita riqueza histórica e uma dinâmica de reforma 
incomum se comparada a criação de outros assentamentos rurais pelo país. A criação do 
assentamento rural União representou diretamente uma mudança no uso da terra e nas 
relações que eram estabelecidas naquele domínio rural, mas, também, uma mudança 
drástica no modo de convívio de diversos trabalhadores que se viam numa situação de 
sujeição e exploração no tempo da usina e que agora possuem sua própria terra, para 
plantar, colher e formar novos círculos de convivência, dentro e fora dos domínios do 
assentamento. 

No entanto, mesmo com uma mudança deveras positiva no estilo de vida desses 
assentados e na sua forma de convívio com seu território, o assentamento ainda carece 
de outras mudanças. Segundo relatos dos moradores, as principais queixas se baseiam 
na falta de água em contraponto a construção de cisternas – que só foram possíveis 
devido um fomento específico do governo. Ainda, a inexistência de um posto de saúde 
para atender a esta população e dos recentes cortes orçamentários realizados pelo 
governo nos últimos dois anos, sendo o principal o PAA (Programa de Aquisição de 
Alimentos). 

Porém, essa é uma luta que caminha a passos lentos e requer sempre uma força 
extra por parte de seus atores principais. Mesmo com todos os problemas elencados 
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pelos moradores, a conquista de uma sociabilidade negada pela sujeição típica dos 
grandes domínios de terra existentes no Brasil, combinados a uma possibilidade mínima 
de ascensão social, representa um grande avanço da luta por terra num país marcado 
pela desigualdade de renda e de oportunidades. 

Dito isso, esta luta constante e necessária por terras que faz parte da realidade 
brasileira por muitos séculos, nos inclina ainda mais para realização de pesquisas futuras 
e/ou aprofundamento de questões que surgiram ao longo da realização desta pesquisa 
e das novas relações nascidas num contexto de conflitos e insurgências. O futuro está a 
espera e muitas outras lutas virão. “Se o campo não planta, a cidade não janta!99”. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho faz parte da formação de estudantes do Ensino Médio e 
docentes do IFRN - Campus Mossoró que trabalharam no projeto de extensão “GerAção 
Solidária” e trabalham no projeto “(In)Visibilidades – Direito a ter Direitos”. O foco do 
projeto está ligado à Economia Solidária, à Agroecologia, ao Feminismo e à inclusão da 
juventude. Sendo assim, tem-se percepção de que estes aspectos permeiam ou se 
entremeiam com os Direitos Humanos e, com isso em mente, para ampliar a formação 
acadêmica e humana das/os bolsistas e docentes, realizamos esta pesquisa e elaboramos 
este manuscrito com o intuito de participar do X Seminário Internacional de Direitos 
Humanos, na UFPB. 

Dentre as definições básicas para o termo “agricultura” está a ideia de que se trata 
de um conjunto de métodos utilizados para a produção de elementos cultivados por 
populações humanas na própria terra. Foi durante o período conhecido como Pré-
História, ainda com um grupo de seres humanos que utilizavam o modo de vida chamado 
de “caçador-coletor”, que as técnicas agrícolas começaram a ser desenvolvidas, tendo 
como consequência a chamada Revolução Agrícola: com o entendimento de que algumas 
sementes poderiam ser colocadas de volta na terra fértil a fim de germinar, os seres 
humanos perceberam que poderiam ter uma forma de garantir fontes de nutrientes para 
seu sustento. 

Foi a partir do conhecimento sobre o cultivo que grupos de humanos começaram 
a se estabelecer em um lugar fixo, substituindo o nomadismo por uma forma de vida 
sedentária, de forma a alterar as relações das pessoas com a natureza e destas entre si. Na 
região do Crescente Fértil – próxima ao atual Oriente Médio –, por exemplo, foi onde se 
estabeleceu uma das primeiras sociedades sedentarizadas, que deu origem, mais tarde, às 
civilizações Antigas pioneiras. Em outras regiões do planeta isso também ocorreu 
concomitantemente e de forma independente; nas Américas, por exemplo, o cultivo do 
milho remonta a cerca de 10.000 anos e, ainda hoje, o milho é responsável pelo aporte 
energético de grande parte da população mexicana, além de representar uma importância 
cultural para as diferentes populações que habitam o México e outros países da América 
Latina e de estar espalhado pelo mundo, sendo um dos três alimentos mais consumidos 
por humanos no planeta.   

No momento atual da história, em que a Terra é habitada por mais de 7 bilhões de 
pessoas com costumes e realidades completamente distintas, a prática da agricultura 
continua a ser fonte essencial de alimentos e outros produtos, como tecidos e 
medicamentos, que servem às sociedades e são transportados e consumidos por todo o 
globo. Apesar destas mudanças, podemos pensar que os aspectos culturais estão 
intrincados com os conhecimentos agrícolas de diferentes povos e, sendo assim, as 
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relações entre os indivíduos e deles com o ambiente é inerente a cada população em cada 
localidade e é de suma importância para manutenção da soberania de cada um destes 
povos. Não obstante, é inegável que, em um mundo globalizado e com crescente avanço 
científico, as relações supracitadas têm mudado e a forma como a produção ocorre na 
Contemporaneidade é própria dos tempos atuais.  

Enquanto na transição da Pré-História para a Antiguidade – e desta para o 
Medievalismo – o conjunto de práticas agrícolas servia às comunidades como meio de 
subsistência – sustento próprio –, no período Contemporâneo há uma questão 
relacionada ao sistema econômico vigente, o capitalismo: os produtos são cultivados a fim 
de, ao invés de somente alimentar as populações, trazer lucro para uma pequena 
quantidade de empresas e pessoas e, assim, manter em funcionamento um sistema 
baseado no acúmulo de capital, no controle do mercado e na exploração do/a 
trabalhador/a e do ambiente. Esta mudança que ocorre com o apoio de uma série de 
Estados-Nação da Organização das Nações Unidas (ONU) e culmina com a inserção dos 
alimentos na Bolsa de Valores faz com que estes deixem de ser um direito humano e 
passem a ser commodoties (contradizendo a própria Declaração Universal dos Direitos 
Humanos), o que se configura como mais um ataque à Soberania Alimentar dos povos 
(CARVALHO, 2012). 

Um momento substancial para a história da humanidade, no sentido de exploração 
dos seres humanos por outros ocorre nos séculos XV e XVI. No período, a Europa passou 
pelo processo de Expansão Marítima, que teve como consequência o conhecimento 
europeu sobre a existência de mais um continente no planeta: a América. A porção de 
terra até então supostamente desconhecida passou a ser explorada e “colonizada”, 
emergindo no momento em que o comércio foi estabelecido na grande região. Dentre os 
materiais mais valiosos estavam os minérios e, claro, as espécies agrícolas que, devido às 
condições evolutivas, climáticas e geográficas, eram tão diferentes das existentes no 
continente europeu. Esse processo deu início a uma série de acontecimentos marcantes 
na história da agricultura: o roubo de espécies, tais como milho (Zea mays), batata 
(Solanum tuberosum), tomate (Solanum lycopersicum) e a introdução de diferentes 
espécies de plantas comestíveis (propositalmente) e invasoras (acidentalmente) no 
continente americano. Com a invasão das Américas também ocorreram o roubo de terras 
e dos recursos utilizados pelas populações nativas, assim como o extermínio e 
escravização de diversas tribos indígenas.  

Como consequência das invasões europeias no continente americano, as 
populações já ocupantes do território – indígenas de diferentes tribos – perderam uma 
série de características essenciais de sua cultura, entre elas a já citada Soberania 
Alimentar. Um caso claro dessa perda se deu já no século XX, com os índios Pima, no 
Arizona, Estados Unidos da América. Ao introduzir alimentos industrializados em seus 
hábitos alimentares, os indivíduos da tribo passaram a sofrer com doenças como a 
diabetes, por exemplo, que não existia na comunidade e foi causada pelo aumento da 
ingestão de gorduras e carboidratos – elementos típicos da realidade estadunidense 
(HANSON, 2015). Enquanto isso, as populações de índios Pima no México se mantiveram 
soberanas e não sofreram com esse tipo de doença (ESPARZA-ROMERO; 2015). 
Atualmente, esses dois grupos de índios servem como objetos de estudo científico para o 
entendimento sobre fatores genéticos e ambientais que influenciam no funcionamento do 
metabolismo humano ligados a diabetes e obesidade (HSUEH, 2018). Por outro lado, tem-
se a preocupação de que os índios Pima mexicanos têm cada vez mais perdido sua 
Soberania Alimentar em decorrência de alterações no modelo de produção agrícola.  
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Nesse sentido, um evento marcante para o rompimento com a soberania alimentar 
dos povos se deu também durante o século XX. Na chamada Revolução Verde, que 
caracteriza o processo de “modernização” da agricultura, a utilização de insumos 
agrícolas foi impulsionada por diversas instituições. Com a ocupação das terras, acesso à 
água garantido e barato, subsídio químico e fortalecimento do agronegócio, as empresas 
passaram a uma segunda instância de ataques, o controle e o poderio sobre sementes. O 
avanço da biotecnologia e dos conhecimentos capazes de modificar o genoma foi um 
segundo ponto de ataque, que garantiu às empresas o controle das sementes, através de 
ações que incluem a participação da FAO e de diversos Estado-Nação na compra e 
distribuição de sementes geneticamente modificadas. Dessa forma, o uso das sementes 
crioulas – aquelas que não possuem modificações decorrentes de processos industriais e 
que possuem as características selecionadas por diversas gerações de agricultores/as 
para cada região (microrregião) do planeta – passa a ser ameaçado e, com o sentimento 
conservador crescente aliado ao capitalismo, a produção agrícola predominante no 
mundo é retirada das mãos dos povos e colocada sob a responsabilidade das 
multinacionais, burocratizando o acesso ao alimento e ignorando sua vertente de Direito 
Humano. 

Mesmo com o desafio crescente que as sociedades possuem de proporcionar 
alimentação saudável e soberania aos seus indivíduos, há alguns conceitos que ainda se 
mostram essenciais na luta contra o poder das grandes indústrias sobre a nutrição dos 
povos, como a “agroecologia”, que é pautada no desenvolvimento da agricultura de forma 
ecológica e sustentável a partir da retomada dos costumes existentes pré-Revolução 
Verde e baseia-se em uma ciência ainda não totalmente maculada por serventia ao capital. 
Para a ampliação dos desejos da agroecologia, há as ideias de “agroflorestas”, que 
pretendem retomar a ordem natural do cultivo do alimento juntamente com outras 
plantas nativas que estabeleceriam um ambiente mais propício à vida e que não teriam, 
necessariamente, a função de servir unicamente como fonte de energia ao ser humano ou 
mesmo aos animais de criação.  

Com isso exposto, nosso objetivo é avaliar se, atualmente, existe soberania 
alimentar no Brasil, além de observar se a população possui conhecimentos sobre 
questões alimentares referentes ao tema. Para a efetivação desta ideia, foram utilizadas a 
revisão de bibliografias referentes à soberania alimentar dos povos, agriculturas e suas 
histórias, direitos humanos e sua (re)construção. Em um segundo momento, realizamos a 
amostragem de produtos contendo milho, uma das mais importantes espécies 
nutricionais para a humanidade e que faz parte da cultura alimentar das três populações 
estudadas a partir de produtos finais diferentes, o que é de suma importância para a 
compreensão sobre a Soberania Alimentar de cada povo a depender da cultura.  

Para tanto, fomos a mercados de três cidades brasileiras: Mossoró no Rio Grande 
do Norte, Piracicaba em São Paulo e Porto Alegre no Rio Grande do Sul e realizamos fotos 
dos produtos à base de, ou contendo, milho. Analisamos onde o produto era embalado, se 
continha transgenia, em que organismo era realizada a transgenia (quando ocorre) e 
criamos uma tabela para a apresentação destes dados. Para finalizarmos a coleta de 
informações, entrevistamos de forma aleatória seis pessoas em uma feira de Economia 
Solidária e Agricultura Familiar que ocorre aos sábados na cidade de Mossoró/RN. A 
entrevista tem como intuito a identificação dos conhecimentos populares referentes à 
soberania alimentar. Todo o passo-a-passo levará a uma reflexão sobre os conceitos 
debatidos e como eles estão presentes na vida social – no Brasil e no mundo.  
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2 OS DIREITOS HUMANOS EM CONTRAPOSIÇÃO À FOME NO MUNDO 

O estudo acerca dos conceitos teóricos sobre os Direitos Humanos e a prática 
destes, assim como qualquer questão científica/filosófica, é um permanente campo de 
disputa. Nesse sentido, é possível perceber que a declaração Universal do Direitos 
Humanos é promulgada em um momento histórico em que parte da humanidade se 
encontra horrorizada com uma série de atitudes inequivocamente nefastas que foram 
tomadas por algumas sociedades e por elas fomentadas. O contexto é, justamente, a causa 
para que seja desenvolvido um documento que assegure os direitos das populações ao 
redor do mundo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948.  

É assim que se dá a situação: com o final da II Grande Guerra, os países 
“vencedores” se reúnem para estabelecer definições de como se comportariam as Nações 
no que tange às questões de ordens políticas, econômicas, sociais, culturais, entre outras 
definições. Para isso, em 1948, é proclamada a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, que estabelece uma série de obrigações legais que os Estados passam a ter para 
com os/as cidadãos/ãs. Não obstante, constantemente, em diferentes locais e em 
diferentes tempos históricos, estes direitos vêm sendo negado aos povos. Um exemplo 
disto se deu quando a fome aguda atingiu 113 milhões de pessoas no mundo, no ano de 
2018, conforme relatório da FAO (FSIN, 2019). A África e a Ásia são as maiores vítimas 
desse caso que viola em ao menos dois aspectos a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos: “todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 
estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, 
sexo [...].” (ASSEMBLEIA GERAL DA ONU, 1948) (grifo nosso) e “todo ser humano tem 
direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, 
inclusive alimentação, vestuário [...]” (ASSEMBLEIA GERAL DA ONU, 1948) (grifo 
nosso).  Para criticar a situação de fome, o poeta João Cabral de Mello Neto pronuncia: [...] 
que é a morte de que se morre/ De velhice antes dos trinta/ De emboscada antes dos vinte/ De 
fome um pouco por dia/ (de fraqueza e de doença/ é que a morte Severina/ ataca em qualquer 
idade, / e até gente não nascida) (MELLO NETO, 2000, p. 46).  

Segundo o relatório “The State of Food Security and Nutrition in the World” (FAO, 
2019), organizado a fim de expor os índices sobre a fome ao redor do globo terrestre, mais 
de 30% da população do oriente da África sofre com a subnutrição, em contraste com o 
aumento nos casos de sobrepeso e obesidade em outras regiões do planeta. Sob outra 
perspectiva, ainda, tem-se encontrado populações obesas com subnutrição, decorrente da 
alimentação industrializada que afeta inclusive um segundo estágio ao pensarmos o 
direito à alimentação, que é o estágio da soberania alimentar. Em 2019, Bixby, Bentham, 
Zhou e colaboradores publicaram um estudo realizado levando em conta o globo 
terrestre, no qual percebe-se que a obesidade vem aumentando na população rural de 
países pobres. Portanto, é necessário fazer um chamado para a importância de discutir e 
tomar ações para combater o excesso no consumo de calorias de baixa qualidade, que é 
um dos fatores que vem dando à obesidade o status de epidemia global. 

É no continente asiático que há a maior quantidade de pessoas subnutridas dentre 
os continentes, com cerca de 500 milhões de indivíduos nessa condição. Os resultados 
encontrados nos relatórios supracitados expõem uma grave situação de desigualdade ao 
redor do mundo, onde uma pequena quantidade de empresas possui poder sobre o 
alimento e sobre a comida que cada população do mundo deve ter acesso, enquanto uma 
grande parcela da população é privada do acesso à alimentação, recebendo em troca ração 
humana, ou nem mesmo isso. 
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2.1 A fome como uma estratégia política 
 

O controle sobre o alimento e a posse de terras é, sem dúvidas, um aparato 
significativo de poder (REIS, 2012) e podemos visualizar facilmente uma série de eventos 
históricos que nos remetem a essa dimensão. Por exemplo, na estratégia militar 
denominada “terra arrasada”, adotada pelos russos em combates ao longo da história – 
como a Segunda Guerra Mundial –, os soldados têm como recurso o afastamento de 
território, aliado à destruição das próprias terras, para que os inimigos encontrem um 
local hostil e impossibilitado de proporcionar o cultivo de alimentos. A ação expõe a 
seguinte situação: deixar que as pessoas passem fome é, também, uma ação política 
utilizada em diferentes momentos e em diferentes sociedades – no caso relatado, em 
momento de guerra.  

Atualmente, as grandes potências e empresas coligadas mantêm sob embargo 
econômico países que buscam, de diferentes formas, manter sua autonomia em relação 
ao bloco comercial hegemônico, sem que haja preocupação para com as populações destes 
países – que estão suscetíveis a experienciar a falta de comida. Isso, assim como a “terra 
arrasada”, é uma estratégia. Irã, Cuba e Venezuela são exemplos de países que sofrem com 
embargos comerciais na atualidade e, em alguns casos, a diminuição de acesso à comida 
tem o intuito claro de provocar uma revolta popular contra seus governos (CHOMSKY, 
2017), pois os donos do mundo sabem que “a fome tem que ter raiva para interromper. A 
raiva é a fome de interromper” (BLANC; BOSCO, 1976). 

 
2.2 O conhecimento é um ato político  
 

A “Grande Fome”, que atingiu a Irlanda no século XIX e causou a emigração e a 
morte de milhões de irlandeses/as é outro caso emblemático que envolve a fome e a 
política, visto que as más condições para as pessoas não detentoras de áreas cultiváveis 
se tornaram exacerbadas por questões de falta de conhecimento científico. A batata 
roubada pelos europeus e que, a partir de então passou a ser cultivada na Europa, tornou-
se uma importante fonte nutricional no inverno europeu, mas a diversidade biológica 
dessa planta havia sido deixada de lado em favorecimento de uma maior produtividade. 
Em 1845, a infestação das plantações de batata por Phytophthora infestans causou uma 
perda crescente na produção. Podemos, portanto, refletir sobre as questões de 
conhecimento popular e científicos e sobre a importância da biodiversidade, pois os 
índios peruanos continuam mantendo uma diversidade considerável de batatas que 
apresentam uma grande tolerância a fatores bióticos e abióticos e representam uma 
grande herança cultural das populações ancestrais (SOTO; 2013) enquanto o agronegócio 
busca a padronização dos cultivos.  

No Brasil, temos a concentração de terra nas mãos do agronegócio e uma arraigada 
relação nefasta do Estado brasileiro com os grandes produtores rurais e com as grandes 
empresas do “agrobusiness” (VERDUM, 2018). Estas relações retiram a população do 
campo do seu local tradicional de conhecimento e colocam em seu lugar o conhecimento 
produzido por empresas que visam lucro e exploração destes locais e destas populações. 
Nesse sentido, as grandes empresas pretendem implementar a padronização dos 
produtos. Milho, arroz, frutas, hortaliças e produções de diversos outros gêneros podem 
ser exemplos da padronização imposta pelo mercado multinacional.  

A partir dos fatos expostos, é possível compreender que se torna imperativo 
pensarmos, além do direito à nutrição humana, na necessidade da discussão sobre a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Phytophthora_infestans
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soberania alimentar dos povos com o emprego, evolução e manutenção dos 
conhecimentos gerados pelos povos do campo em detrimento ao conhecimento de 
empresas e/ou pessoas voltadas à manutenção e ampliação do sistema capitalista que 
usurpa os conhecimentos humanos, a biodiversidade, a água, a terra e a saúde das 
populações rurais. 

 
2.3 As transnacionais e a agricultura familiar em tempos de seca no Nordeste 
 

A agricultura é protagonista de momentos emblemáticos durante a história 
humana devido, especialmente, à diversidade geográfica e climática das localidades, bem 
como dos tipos de culturas ao redor do mundo. Com isso, as populações desenvolveram 
técnicas de preservação das terras a fim de aumentar sua capacidade de produção e, por 
conseguinte, diminuir os riscos da ausência da comida em um contexto de vida 
sedentarizada. Para tomar como exemplo, temos o Nordeste brasileiro, que passa por 
momentos de seca decorrentes do clima semiárido predominante na região e, ainda assim, 
é mantido como local propício para a manutenção da agricultura devido a um conjunto de 
técnicas desenvolvido por seus povos, atualmente conhecido como “convívio com o 
semiárido” (SILVA, 2003). Assim, é substancial abstrair que a sobrevivência na região a 
partir de uma agricultura orgânica e familiar pode ser possível e, ainda mais, realmente 
viável. Apesar de existir esse conhecimento, não há efetivação, segundo Duque (2008) 
porque: “o grande problema do semiárido é, portanto, mais de ordem sociopolítica do que 
climática.”  

Em geral, é visto que a relação com as grandes empresas sobre as terras 
nordestinas é, no âmbito das relações mercadológicas, um atrativo para as famílias que 
possuem baixa renda e baixa escolaridade. Em contrapartida, a produção feita pelas mãos 
de camponeses/as e agricultores/as é mais interessante para as espécies da natureza e 
das variedades cultivadas tradicionalmente por essas famílias ou por pessoas das 
vizinhanças, sementes crioulas, assim como, para a preservação das terras férteis. Isso 
ocorre posto que, na agricultura familiar, a produção é voltada para a subsistência e para 
a manutenção de uma economia solidária, enquanto nas transnacionais é voltada para, 
unicamente, a comercialização. Ghislaine Duque afirma, sobre o tema abordado, que: 

 
O camponês considera sua terra não como um capital a ser explorado, 
mas como um patrimônio a ser repassado a seus filhos. Essa visão 
incentiva um manejo cuidadoso da terra, e as práticas racionais de 
rotação de culturas e pousio só são abandonadas, como vimos acima, 
quando as famílias são pressionadas pela redução do tamanho das 
parcelas (DUQUE, 2008, p. 137).  
 

A fim de diminuir os impactos proporcionados pelo domínio das transnacionais no 
Nordeste, é possível adotar os ideais a agroecologia que, segundo Caporal (2009), busca, 
justamente, integrar o conhecimento do povo de determinada região àqueles 
desenvolvidos cientificamente – permitindo criticar o método de produção atual. A partir 
da perspectiva de Sevilla Guzmán e Ottman (2004), que sustenta a agroecologia em três 
dimensões (1. Ecológica e técnico agronômica, 2. Socioeconômica e cultural e 3. Sócio-
política), é possível propor uma produção com o mínimo de agressão possível ao meio 
ambiente e aos direitos das populações – tanto as produtoras quanto as buscadoras dos 
alimentos.   
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2.4 A ameaça vivenciada pelo Brasil 
 

No ano de 2019, já foram liberados para a utilização 325 agrotóxicos que não 
podiam ser empregados anteriormente no Brasil, alguns dos quais proibidos pela União 
Europeia. O uso dessas substâncias são uma ameaça à saúde pública, aos seres vivos, aos 
diversos mananciais hídricos do nosso país e retiram os direitos e soberania popular, 
levando o poder sobre a alimentação da população brasileira, cada vez mais, para as mãos 
das grandes empresas transnacionais do agronegócio. Neste sentido, as plantações e os 
alimentos deixam de ser vistos como fonte de energia essencial para a vida e como 
questão cultural, passando a ser entendida como simples mercadoria, “[...] o acesso a 
alimentos está regido pelas leis capitalistas do lucro e da acumulação.” (STEDILE; 
CARVALHO, 2012).  

Enquanto, com a liberação do uso de determinados agrotóxicos, as grandes 
empresas continuam lucrando ao ter seus produtos difundidos, a soberania alimentar dos 
povos se encontra ameaçada, pois “[...] se a produção e distribuição de alimentos fazem 
parte da soberania de um povo, ele é inegociável e não pode ficar dependente de vontades 
políticas ou práticas de governos de outros países.” (STEDILE; CARVALHO, 2012). A 
dependência política e econômica dos/as cidadãos/ãs se torna cada vez maior à medida 
que estes/as perdem sua liberdade e seu direito de escolha. Assim, a manutenção e 
ampliação do uso de sementes crioulas é uma necessidade para agricultores/as e a figura 
dos/as guardiões/ãs de sementes é extremamente necessária para a manutenção da 
biodiversidade de espécies selecionadas localmente e, ainda, como forma de preservar as 
culturas locais (PEREIRA, 2017).  

 
2.5 Por que é essencial assegurar a Soberania Alimentar aos povos 

 
No artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é estabelecido que 

“todas as pessoas têm direito a uma boa nutrição como condição sine qua non para um 
desenvolvimento pleno, físico e mental” (ASSEMBLEIA GERAL DA ONU, 1948). Sendo 
assim, o alimento – fonte de energia principal para a manutenção da vida humana – é, de 
fato, um direito constituído desde o século XX e acordado entre as diferentes nações ao 
redor do mundo, o que explicita um comprometimento para com a alimentação das 
populações. Além disso, o mesmo fragmento cita, ipsis litteris, que a qualidade do alimento 
deve estar de acordo com o que é requerido pelo corpo humano ao referir-se à comida 
como “boa nutrição”. Nesse momento, analisamos a ausência da soberania alimentar 
como uma ruptura com o compromisso com a Declaração supracitada, tendo em vista que 
se esta não existe, a população é alheia ao conhecimento sobre o que deve ser uma boa 
nutrição. 

No território brasileiro, constitucionalmente, o direito à alimentação também está 
assegurado a todas as pessoas que constroem a República Federativa do Brasil. Conforme 
o Artigo 6° da Constituição Federal de 1988 – a Constituição Cidadã, “são direitos sociais 
a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho [...]” (BRASIL, 1988, Art. 6) (grifo nosso). 
A dessa declaração e do conceito de Soberania Alimentar, esmiuçado e descrito durante 
toda a execução do presente texto, abstrai-se a necessidade do povo brasileiro em ser 
soberano. Para isso, entende-se como Soberania Alimentar:  

 
[...] o direito dos povos a definir suas próprias políticas e estratégias 
sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos, que 
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garantam o direito à alimentação a toda a população, com base na 
pequena e média produção, respeitando suas próprias culturas e a 
diversidade dos modos camponeses de produção, de comercialização e 
de gestão, nos quais a mulher desempenha um papel fundamental. Para 
além disso, é um direito que os povos têm a produzir seus próprios 
alimentos (VIA CAMPESINA, 2016).  

 
Assim, no que tange à alimentação humana, a Soberania é um conceito essencial 

para a construção da liberdade e equidade entre os povos, e este está impossibilitado de 
ocorrer enquanto houver dependência das pessoas para com o mercado capitalista.  Para 
a resolução desse problema, Stedile e De Carvalho (2012) estabelecem uma série de 
políticas estruturantes, dentre as quais se especificam, principalmente, a reforma agrária 
e o controle do governo sobre as relações externas do comércio de alimentos, dentre 
outras. Essas atitudes têm por base reafirmar o poder do povo sobre sua própria 
alimentação e, além disso, sobre sua fonte de renda, quebrando vínculos dependentes de 
grandes empresas e, ainda, efetivando com excelência os direitos proporcionados na 
Declaração e na Constituição Brasileira.  

 
3 METODOLOGIA 

 
Para entender como as grandes empresas têm o poder sobre a comida nas mais 

diferentes sociedades, foi feita uma pesquisa em supermercados de três cidades 
diferentes do Brasil a fim de analisar como a transgenia se manifesta em produtos 
advindos do milho. As cidades alvo da pesquisa foram Mossoró, no Rio Grande do Norte; 
Piracicaba, em São Paulo e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir da busca feita nas 
três regiões distintas do país, foi elaborada uma tabela para expor os dados obtidos.    

A partir dos resultados alcançados e expressos na Tabela 1 e a fim de verificar a 
possível falta de entendimento da população acerca da ingestão dos alimentos 
manipulados, fez-se necessária uma busca para entender como esses conceitos estão 
presentes no entendimento do povo. Para obter as informações, foi realizada uma 
entrevista em uma Feira de Economia Solidária e Agricultura Familiar que ocorre aos 
sábados, na cidade de Mossoró/RN, com as seguintes perguntas:  

Por que você compra/busca na feira? 
Você já ouviu falar sobre soberania alimentar? 
Qual a relevância da forma de produção na sua busca por alimentos na feira? 
O que você pensa sobre a utilização de agrotóxicos na produção de alimentos? 
O que você pensa sobre a utilização de transgenia na produção de alimentos?  
O quanto a transgenia e os agrotóxicos influenciam na alimentação da população 

brasileira? 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Tabela 1 

Tipo de 
Produto 

Marca Organismo 
“doador” 

Lugar de 
Origem 

Cidade 

Salgado A 

Agrobacterium 
tumefaciens e/ou 

Streptomyces 
viridochromogenes 

e/ou Bacillus 
thuringiensis e/ou 

Zea mays e/ou 
Sphingobium 

herbicidovorans. 

Aparecida de 
Goiânia/GO 

Mossoró/RN 

Mistura para 
Bolo 

B 

A. tumefaciens, B. 
thuringiensis, S. 

viridochromogenes e 
Z. mays. 

Tapiratiba/SP Mossoró/RN 

Molho de 
Tomate 

C 

B. thuringiensis, S. 
viridochromogenes, 
A. tumefaciens e Z. 

mays. 

Goiânia/GO Mossoró/RN 

Massa para 
Bolo 

D 

B. thuringiensis 
e/ou S. 

viridochromogenes 
e/ou Z. mays e/ou A. 

tumefaciens. 

- Mossoró/RN 

Flocos de 
Milho 

E 

S. 
viridochromogenes 

e/ou B. thuringiensis 
e/ou A. tumefaciens 
e/ou Agrobacterium 

sp. 

Cabedelo/PB 

Mossoró/RN 

Óleo de Milho F 

B. thuringiensis, S. 
viridochromogenes, 
A. tumefaciens e Z. 

mays. 

Mairinque – SP 

Mossoró/RN 

Amido de 
Milho 

G 

B. thuringiensis 
e/ou S. 

viridochromogenes 
e/ou A. tumefaciens 

e/ou Z. mays. 

Mossoró/RN 

Mossoró/RN, 
Piracicaba/SP 

Fermento em 
Pó Químico 

B 

B. thuringiensis, A. 
tumefaciens, S. 

viridochromogenes, 
Z. mays. 

Tapiratiba/SP 

Mossoró/RN 

Fermento em 
Pó Químico 

H 

S. 
viridochromogenes 

e/ou B. thuringiensis 
e/ou A. tumefaciens 

e/ou Z. mays. 

Nova 
Esperança/PR 

Mossoró/RN 
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Massa para 
Bolo 

I 

B. thuringiensis, S. 
viridochromogenes, 

A. tumefaciens, Z. 
mays. 

Pouso 
Alegre/MG 

Mossoró/RN 

Cereais 
Matinais 

E 

S. 
viridochromogenes 

e/ou B. 
thuringiensis e/ou 

A. tumefaciens e/ou 
Agrobacterium sp. 

Cabedelo/PB Mossoró/RN 

Flocos de 
Milho 

J 
É transgênico. Não 

informa o 
organismo. 

Lagarto/Se 
Mossoró/RN, 
Piracicaba/SP 

Canjica E 

S. 
viridochromogenes 

e/ou B. 
thuringiensis e/ou 

A. tumefaciens e/ou 
Agrobacterium sp. 

Cabedelo/PB Mossoró/RN 

Mistura para 
Bolo 

E 

S. 
viridochromogenes 

e/ou B. 
thuringiensis e/ou 

A. tumefaciens e/ou 
Agrobacterium sp. 

Cabedelo/PB Mossoró/RN 

Colorífico G 

S. 
viridochromogenes 

e/ou B. thuringiensis 
e/ou A. tumefaciens 

e/ou Z. mays. 

Mossoró/RN Mossoró/RN 

Salgado de 
Milho 

E 

S. 
viridochromogenes 

e/ou B. 
thuringiensis e/ou 

A. tumefaciens e/ou 
Agrobacterium sp. 

Cabedelo/PB Mossoró/RN 

Farinha de 
Milho 

I B. thuringiensis. Cambará/PR Piracicaba/SP 

Canjica I B. thuringiensis. Cambará/PR 
Piracicaba/SP, 

Porto 
Alegre/RS 

Amido de 
Milho 

K 

B. thuringiensis 
e/ou A. tumefaciens 

e/ou S. 
viridochromogenes 

e/ou Z. mays. 

Pedreira/SP Piracicaba/SP 

Amido de 
Milho 

L 

B. thuringiensis e/ou 
S. 

viridochromogenes 
e/ou A. tumefaciens. 

Cordilheira 
Alta/SC 

Piracicaba/SP 

Mingau M Não Transgênico. 
São José do Rio 

Pardo/SP 
Piracicaba/SP 
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Milho para 
Pipoca 

I Não Transgênico. 
Jaboatão dos 

Guararapes/PE 
Piracicaba/SP 

Farofa de 
Milho 

I B. thuringiensis. 
Jaboatão dos 

Guararapes/PE 
Piracicaba/SP, 
Mossoró/RN 

Milho em 
Conserva 

N Não Transgênico. Luziânia/GO Piracicaba/SP 

Polenta O 

A. tumefaciens, 
Agrobacterium sp, B. 

thuringiensis, 
Sphingobium 

herbicidovorans, 
Dicosoma sp e Z. 

mays. 

Porto 
Alegre/RS 

Piracicaba/SP, 
Porto 

Alegre/RS 

Flocos de 
Milho 

P 

A. tumefaciens, B. 
thuringiensis, S. 

viridochromogenes, 
Z. mays, S. 

herbicidovorans, 
Dicosoma sp, 

Bacillus substilis, 
Diabrotica firgifera, 
Termoccocales spp. 

Rio Verde/GO Piracicaba/SP 

Flocos de 
Milho 

O 

A. tumefaciens, 
Agrobacterium sp, 
B. thuringiensis, S. 
herbicidovorans, S. 
viridochromogenes, 

Dicossoma sp e Z. 
mays. 

Porto 
Alegre/RS 

Piracicaba/SP 

Milho para 
Pipoca 

P Não Transgênico. Diadema/SP Piracicaba/SP 

Cereais 
Matinais 

Q Não Transgênico 
São Lourenço 
do Oeste/SC 

Porto 
Alegre/RS 

Pó para Pudim R 

A. tumefaciens e/ou 
B. thuringiensis 

S. e/ou 
viridochromogenes 

e/ou 
Z. mays e/ou S. 

herbicidovorans. 

São Paulo/SP 
Porto 

Alegre/RS 

Canjica 
Amarela 

S 
É transgênico. Não 

informa o 
organismo. 

Ivoti/RS 
Porto 

Alegre/RS 

Flocos de 
Milho 

I B. thuringiensis. Cambará/PR 
Porto 

Alegre/RS 

Farinha de 
Milho 

 
É transgênico. Não 

informa o 
organismo. 

Ivoti/RS 
Porto 

Alegre/RS 

Polenta I B. thuringiensis. Cambará/PR 
Porto 

Alegre/RS 

Milanesa I B. thuringiensis. 
São Bernardo 
do Campo/SP 

Porto 
Alegre/RS 
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Milho Verde 
Doce 

S Não transgênico. Feliz/RS 
Porto 

Alegre/RS 

Canjica Branca I Não transgênico 
Jaboatão dos 

Guararapes/PE 
Mossoró/RN, 
Piracicaba/SP 

Legenda – A Tabela 1 traz o organismo onde ocorre transgenia nos produtos de milho 
comercializados pelo Brasil, a cidade onde a empresa se localiza e a/as cidade/s onde foi/foram 
realizada/s a/s foto/s do produto no supermercado. 

A partir da interpretação dos dados da Tabela 1, é possível entender que, mesmo 
nas mais variadas regiões de um país territorialmente e culturalmente diversos, como o 
Brasil, a manipulação dos alimentos apresente forma extremamente semelhante (ao 
menos no Nordeste, Sudeste e Sul). 

Por exemplo: no Nordeste, as pessoas têm o hábito de consumir o cuscuz, alimento 
feito a partir dos flocos de milho (itens registrados na tabela). Dentro da realidade dos 
supermercados brasileiros, é improvável que a população nordestina consiga se 
alimentar de cuscuz comprado em supermercado sem que se rendam à transgenia – em 
nossa pesquisa, todos os flocos de milho disponíveis no mercado são feitos a partir do 
milho transgênico. Como alternativa, empreendimentos agroecológicos ou mesmo do 
agronegócio deveriam disponibilizar cuscuz de milho não modificado geneticamente. No 
entanto, empreendimentos agroecológicos têm dificuldades em comprar o maquinário 
adequado para o beneficiamento de milho e uma dificuldade ainda maior de colocar seus 
produtos em supermercados, enquanto os grandes produtores não têm interesse em 
plantar e comercializar milho não modificado geneticamente, pois o mercado nacional 
não parece ter essa demanda. Restam, portanto, algumas possibilidades anti hegemônicas 
para encontrar-se cuscuz de milho crioulo. Uma destas alternativas são feiras de 
Economia Solidária aliadas a grupos de produção agroecológicos. Essa realidade expõe 
uma situação de ameaça à soberania alimentar da população do Nordeste, pois as pessoas 
não têm escolha sobre a origem do milho que vão consumir e, em muitos casos, nem 
mesmo têm conhecimento sobre essa situação. Portanto, educar as pessoas sobre a 
questão nutricional, sobre a leitura de rótulos dos produtos, sobre seu direito de escolha 
é imperativo para a conquista de uma soberania alimentar. Assim, continuar lutando pela 
manutenção da rotulagem dos produtos que contêm transgenia é uma necessidade para 
manter e ampliar os direitos conquistados (SILVIA, 2014). 

No caso do Rio Grande do Sul, o caso se repete: a polenta, um prato comum nos 
locais de colonização italiana na região, também tem a presença de transgenia em todos 
as marcas encontradas em supermercado (Tabela 1). Após a realização da amostragem, 
encontramos uma polenta italiana em um supermercado de Mossoró/RN que se mostrava 
livre de transgênicos. Por outro lado, milho de pipoca e a canjica branca não apresentam 
transgenia, o que nos faz levantar duas hipóteses não excludentes: 1. não vale a pena 
financeiramente fazer transgenia nessas variedades e 2. essas variedades são mais difíceis 
de manipular geneticamente. 

Ainda que ocorra a transgenia com tanta frequência nos alimentos utilizados em 
nossa alimentação, as pessoas são ignorantes em relação a esse fato. Para verificar o 
conhecimento da população sobre a manipulação dos alimentos consumidos no país e 
vendidos em Mossoró/RN e região, foi realizada a entrevista com seis pessoas que 
estavam na Feira de Economia Solidária no sábado dia 14 de setembro de 2019, na qual 
obtivemos as seguintes respostas: 
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1. Por que você busca na feira? 

Pessoa 1. 

Porque aqui eu posso encontrar produtos naturais, sem agrotóxicos. 

Pessoa 2. 

Porque busco saúde. 

Pessoa 3. 

Por causa da procedência dos alimentos. Eu conheci alguns assentamentos e sei a 
origem dos alimentos. Por isso, eu sei que são orgânicos e naturais, e não vão afetar a 
minha saúde. Além disso, eu criei um vínculo de amizade com o pessoal desse projeto. 
Acho bonita a ideia de passar a luta do homem do campo para nós, aqui na cidade. 

Pessoa 4. 

É a primeira vez que estou na feira. 

Pessoa 5. 

Sou frequentadora fiel das feiras orgânicas porque eu sei que os alimentos são 
saudáveis e sem agrotóxicos. Estou aqui porque prezo muito pela minha saúde e pela 
saúde dos meus filhos. 

Pessoa 6. 

É a primeira vez que venho na feira. 

 

2. Qual a relevância da forma de produção na sua busca por alimentos na feira? 

Pessoa 1.  

Eu busco os produtos justamente porque eles são orgânicos.  

Pessoa 2.  

Muita. Eu venho na feira porque os produtos são orgânicos. 

Pessoa 3.  

É grande. Eu também compro em supermercados, mas desde que comecei a 
comprar na feira percebi que a forma de produção é superimportante. Admito que sou um 
pouco ignorante sobre o assunto, mas me sinto muito bem por comprar aqui.  

Pessoa 4.  

Não me preocupo muito com a origem dos alimentos, eu só compro.  

Pessoa 5.  

Eu acho que a qualidade dos alimentos é muito importante, mas o preço também 
influencia na compra.  

Pessoa 6.  
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A produção influencia sim. 

Pode-se observar que a ideia de uma alimentação saudável, sem a utilização de 
agrotóxicos, permeia o grupo de pessoas que frequenta assiduamente a feira 
agroecológica. Adicionalmente, a confiança nos/as produtores/as e as relações de 
amizades formadas são uma força motriz para a divulgação e ampliação do número de 
pessoas que passa a frequentar e buscar alimentos na feira. Sendo assim, pode-se 
perceber que a confiança no produto agroecológico é uma característica que se repete em 
diferentes feiras (JESUS; DAMARCÈ, 2016) e que assim sendo, a agricultura familiar de 
origem agroecológica deveria ser um dos pilares do Estado, se este se preocupasse com a 
soberania alimentar de sua população. A agroecologia é uma ciência que integra preceitos 
agronômicos, ecológicos e sociais (ALTIERI, 1998) e que pode ser um dos caminhos para 
uma mudança na forma de encarrar a alimentação e até mesmo as relações entre os povos 
(CAPORAL; COSTABEBER, 2004; WARMLING D, MORETTI-PIRES, 2017). Sendo assim, as 
respostas a essa questão reforçam as ideias de confiança e interesse em uma alimentação 
saudável. 

3. Você já ouviu falar sobre soberania alimentar? 

Pessoa 1. 

Ligeiramente. 

Pessoa 2. 

Nunca ouvi falar. 

Pessoa 3. 

Nunca. 

Pessoa 4. 

Não. 

Pessoa 5. 

Não. 

Pessoa 6. 

Não. 

As respostas a essa questão podem nos indicar que falta um domínio sobre os 
termos científicos, visto que na questão anterior as pessoas reportam a importância de o 
alimento ser orgânico, não conter agrotóxico, e de ter confiança e conhecer os/as 
produtores/as, preceitos importantes para se alcançar a soberania alimentar. Entretanto, 
quando um termo desconhecido para essas pessoas entra em cena, estas acabam por 
pensar majoritariamente no termo e aparentemente se colocam na defensiva e não se 
sentem livres para expor seus conhecimentos. Neste quesito, devemos pensar na 
necessidade de uma educação que permita que as pessoas tenham autonomia de 
pensamento e que com isso não tenham vergonha de expressar o que pensam (FREIRE, 
2008). Portanto, uma boa educação é fundamental para que os povos e as pessoas 
exerçam a soberania alimentar e não se submetam aos desígnios das esferas dominantes 
da sociedade. 
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4. O que você pensa sobre a utilização de agrotóxicos na produção de alimentos? 

Pessoa 1.  

Acredito que seja errado e prejudicial à saúde. É o que dizem, não é?  

Pessoa 2.  

A morte. 

Pessoa 3.  

É muito difícil falar sobre isso porque nós somos o que comemos, e isso faz com 
que as consequências sejam visíveis. A gente vive numa sociedade tão apressada, né? Isso 
faz com que a gente nem preste atenção naquilo que ingere. Eu acho que os agrotóxicos 
podem ser utilizados na medida do necessário, mas se usados em excesso pode fazer 
muito mal.  

Pessoa 4.  

É prejudicial, porém é bastante predominante, né? Porque nós vamos aos 
supermercados e encontramos esse tipo de alimento. Não tem muito para onde fugir, né?  

Pessoa 5.  

Acredito que é veneno puro. É a causa de um “CA” (câncer) futuramente. Por isso 
que meus filhos são criados para não ingerir esses alimentos.  

Pessoa 6.  

Acredito que agrotóxico é veneno no alimento. 

 

5. O que você pensa sobre a utilização de transgenia na produção de alimentos?  

Pessoa 1.  

Eu não entendo muito sobre isso, mas dizem que, no futuro, pode causar problemas 
também. Não é?  

Pessoa 2.  

Não entendo sobre, mas sempre vejo discussões polêmicas sobre o assunto.  

Pessoa 3.  

Conheço muito vagamente. Tem relação com a modificação do alimento, né? Eu não 
tenho muita competência para falar sobre isso, mas acho que a modificação daquilo que é 
feito pela natureza é um processo muito complexo. Esse assunto precisa ser debatido e a 
sociedade precisa se envolver.  

Pessoa 4.  

Não conheço muito sobre transgenia. Só sei que se trata de alimentos modificados 
geneticamente, né? Mas não entendo muito bem. Sei que deve fazer mal. Nós já sofremos 
com tanta poluição ambiental, esse fator “aí” deve ser algo a mais para agredir o nosso 
corpo.  
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Pessoa 5.  

Eu não conheço.  

Pessoa 6.  

Acho que faz mal para a saúde. 

Por meio das respostas obtidas nas questões 4 e 5, é concluído que a população 
não tem muito conhecimento sobre como são dados os processos de inserção de 
agrotóxicos e transgênicos na alimentação diária destes. Esse fato implica 
desconhecimento sobre o seu próprio dia-a-dia, tendo em vista que o entendimento sobre 
o tema não se estende para além do senso comum.  

6. O quanto a transgenia e os agrotóxicos influenciam na alimentação da população 
brasileira? 

Pessoa 1.  

Acredito que o uso aumenta a produção, mas não a qualidade dos alimentos.  

Pessoa 2.  

Até onde eu sei, pode causar câncer na população e aumentar o número de mortes. 

Pessoa 3.  

Acho que influenciam demais. Como eu falei agora há pouco: “nós somos o que 
comemos”. Por isso as pessoas estão tão doentes hoje em dia. O câncer, por exemplo, é 
uma palavra que está na boca do povo e deve ter muito a ver com a questão da produção 
do alimento. Antigamente a gente comia uma fruta com bastante tempo de cultivada, o 
frango também. Hoje em dia, tem sua produção muito acelerada. As pessoas fazem isso 
pensando no capitalismo, mas deve fazer muito mal, né?  

Pessoa 4.  

Eu acho que boa parte dos problemas de saúde são causados pelas substâncias que 
a gente ingere e nem sabe, né? Mas tem a questão que o mercado precisa produzir e 
comercializar de forma a servir a demanda. Por isso, essa produção já está tão enraizada 
na sociedade que a gente nem se dá conta.  

Pessoa 5.  

Acho que influencia muito negativamente, por isso as pessoas estão tão doentes 
hoje em dia. É veneno.  

Pessoa 6.  

Pelo que eu sei, traz uma série de doenças. 

Com o recolhimento e interpretação dos dados analisados a partir da entrevista, é 
possível afirmar que a hipótese levantada anteriormente está correta: falta entendimento 
sobre o processo de transgenia e a utilização de agrotóxicos por parte da população. Além 
disso, não há nenhum conhecimento sobre o termo “Soberania Alimentar”, entre as seis 
pessoas entrevistadas na feira. Esse problema, como já dito anteriormente, pode ser 
corrigido a partir da educação popular, com a inserção dos termos no dia-a-dia das 
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crianças e dos adultos a fim de familiarizá-los com estes e retirá-los do pensamento estrito 
ao senso comum e rendido à manipulação.  

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O conceito de Soberania Alimentar em consonância com os Direitos Humanos 

propostos ainda na década de 1940 não está, de fato, instalado na sociedade como uma 
realidade. Os desafios para que ocorra a efetivação desses ideais se dão, majoritariamente, 
devido à perda dos conhecimentos culturais dos povos substituídos pelos conhecimentos 
adquiridos pelas grandes empresas, além das estratégias políticas e econômicas que 
inibem a participação das pessoas comuns na produção. A fim de resolver a problemática, 
medidas alternativas podem ser tomadas – como o incentivo às práticas agroecológicas 
no âmbito da agricultura familiar – e, para isso, as populações devem ser tomadas de 
conscientização sobre a importância da manutenção e efetivação de sua própria 
Soberania.  
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A DESCOLONIZAÇÃO DO CURRÍCULO ESCOLAR: DIVERSIDADE ÉTNICA E CULTURAL 
NA ESCOLA QUILOMBOLA EM PARATIBE 

 
Heloísa Marinho Cunha 

Suelídia Maria Calaça 
 

Problematizar o percurso bancário e o contraponto popular 
Incluir dimensões silenciadas 

Cultura, espiritualidade, memória e o lugar, 
Currículos que se abrem e se atualizam nos contextos 

Educação que se faz luta e constrói pré e pós textos 
(Vera Lúcia de Azevedo Dantas)  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
A descolonização do pensamento é uma luta fundamental, pois é um modo de 

resistência e re-existência de saberes e modos de vida (indígenas, quilombolas, 
campesinos etc) que foram historicamente subalternizados e invisibilizados pelo 
monopólio do saber euro-ocidental. A luta social pela proclamação da independência 
política ou pelo crescimento econômico não é suficiente para libertar um povo da 
mentalidade senhorial de seus colonizadores, portanto se faz necessária a luta por uma 
outra educação que liberte e descolonize as mentes dos traumas coloniais (OLIVEIRA, 
2017). 

No contexto latino americano, ainda hoje a nossa história é contada sob uma visão 
essencialmente eurocêntrica, que é fruto de séculos de dominação, subordinação e 
exclusão dos povos indígenas e do povo negro. Essa hegemonia cultural da Europa é 
visivelmente repercutida nos currículos educacionais, diante dessa explanação, surge a 
seguinte indagação: como (re)construir um currículo escolar de forma que não predomine 
o viés eurocêntrico? O presente artigo com intuito de uma possível solução para essa 
problemática se baseou na pesquisa de mestrado do Programa de Pós-Graduação em 
Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas (PPGDH) da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), intitulada “A garantia dos Direitos Humanos e a interface com a Educação 
para as Relações Étnico-Raciais: uma prática na Escola Quilombola Antônia do Socorro 
Silva Machado (EQASSM)100”. Essa foi desenvolvida na EQASSM, que atende educando(a)s 
da Educação Infantil e dos Ensinos Fundamentais I e II, oriundo(a)s principalmente da 
comunidade quilombola de Paratibe (CQP)101, localizada às margens da PB-008 na zona 
sul do município de João Pessoa – Paraíba.  

Em face disso, o objetivo principal deste artigo é discutir as principais estratégias 
utilizadas para a (re)construção de um currículo escolar que preze pela interculturalidade 
e pela criticidade de modo que descolonize as mentes, humanize as relações interpessoais 
e promova a cidadania plena no ambiente escolar. 

 
100 Neste momento em diante, usar-se-á a sigla EQASSM para denominação da Escola Quilombola Antônia 
do Socorro Silva Machado.  
101 Neste momento em diante, usar-se-á a sigla CQP para denominação da Comunidade Quilombola de 
Paratibe.  
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Este artigo priorizou a abordagem qualitativa, de natureza bibliográfica, apoiada 
nas ideias dos seguintes autores: o currículo escolar como arena política serve de 
instrumento de controle e eficiência social, conforme Apple (1982), Moreira e Silva 
(1997); a dialogicidade, essência da educação como prática de liberdade a partir da 
conscientização crítica, segundo Freire (1987, 2009), Piovesan (2009), Schnorr (2010); a 
construção de uma educação escolar quilombola, a fim de fortalecer ações pedagógicas 
que visibilizem a população negra e sua cultura no espaço escolar, conforme Munanga 
(2005). 

O presente artigo foi dividido em quatro partes: na primeira, discutiu-se a respeito 
do currículo escolar como arena política no sentido de refletir todo um complexo de 
relações sociais de um determinado momento histórico, logo não se resume apenas a um 
documento impresso das instituições de ensino. Em seguida, o artigo apresentou três 
principais estratégias utilizadas pela EQASSM, tais como, a chegada da formação 
continuada étnico racial, a reformulação do projeto político pedagógico e as culminâncias 
do projeto quilombola, em prol da construção de uma educação escolar quilombola e 
concomitantemente refletiu os limites e as possibilidades na descolonização do currículo 
escolar em prol da diversidade étnica e cultural. 

 
2 CURRÍCULO ESCOLAR QUILOMBOLA: UMA CONSTRUÇÃO ENTRE A ESCOLA E A 
COMUNIDADE QUILOMBOLA DE PARATIBE 
 

Na escola, o currículo é o núcleo do processo pedagógico, pois ele orienta "o projeto 
pedagógico, o planejamento docente, a prática pedagógica, a metodologia, a avaliação, as 
relações e também as políticas públicas. Todo currículo implica na produção de 
identidades que atenderão ou não ao arranjo social existente” (NEVES, 2014, p. 2).  

No currículo escolar brasileiro, ainda hoje prevalece o modelo hegemônico 
eurocêntrico fruto de uma construção histórica a partir do século XV com a expansão 
militar e comercial de alguns povos da Europa sobre o resto do planeta, disseminando 
também as suas visões de mundo e instituições jurídicas, econômicas e políticas. O 
processo de colonização europeia criou relações de caráter intercultural que não foram 
de colaboração, mas principalmente de dominação e/ou subordinação e, 
consequentemente, de conflito (MATO, 2009).  

Em razão disso, o currículo escolar no Brasil ainda promove a 
perpetuação/reprodução histórica da cultura hegemônica, através de uma educação 
eurocêntrica e colonizadora, enquanto que as culturas indígenas e africanas são 
normalmente negadas, excluídas, invisibilizadas, silenciadas no cotidiano escolar.  

 
A colonialidade do pensamento e das práticas sobreviveu ao fim do 
colonialismo, e por meio dela continuamos a fazer um enorme esforço 
para sermos de ‘primeiro mundo’, para mostrarmos que não somos 
índios, tendo mais vergonha de nos parecer com os povos originários do 
que vergonha do etnocídio que contra eles praticamos (HAESBAERT, R.; 
PORTO-GONÇALVES, C. W., 2006, p. 22).  

 
O fato é que o currículo escolar é político, logo é construído social e culturalmente, 

vinculando-se a uma ideologia e a uma estrutura social, cultural e de poder que formem 
estudantes necessário(a)s ao funcionamento e à manutenção das classes dominantes, da 
sociedade industrial, capitalista (APPLE, 1982). Diante disso, o currículo pode ser 
considerado um instrumento de controle e eficiência social (MOREIRA; SILVA, 1999).  
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Para Sacristán (1988 apud SILVEIRA, 2014), o movimento contra hegemônico em 
educação ocorre com a construção de um currículo pautado no panorama teoria-prática, 
ou seja, enquanto práxis. O currículo não deve se isolar das condições concretas da escola, 
dos problemas reais que envolvem o corpo docente e discente, a comunidade e a função 
social que a escola deve desempenhar.  

A EQASSM – foco deste artigo – localiza-se nas proximidades do território da CQP, 
às margens da Rodovia Estadual PB-008, que liga João Pessoa ao litoral sul do Estado da 
Paraíba. Em 2016, na EQASSM, 1.195 educando(a)s estavam regularmente 
matriculado(a)s no total, onde cerca de 300 estudantes se autodeclaram como 
quilombolas, ou seja, 30% do(a)s discentes. Quanto ao número de educando(a)s 
negro(a)s, 80% do(a)s discentes matriculado(a)s são afrodescendentes  (JOÃO PESSOA, 
2016 b).  

Isso significa que há saberes, fazeres, tradições, modos de vida, cultura que são 
levados pelo(a)s educando(a)s da CQP para a EQASSM. A partir desse contexto, percebe-
se a importância de um currículo escolar construído democraticamente, de modo que 
sejam respeitadas as diversas matrizes étnico-raciais – índios, negros, orientais, brancos 
e mestiços – que deram a feição multicolor ao Brasil atual. 

 A educação escolar quilombola (EEQ)102 é desenvolvida a partir do contexto 
histórico-cultural, dos saberes ancestrais, raízes daquela comunidade. “Para as 
comunidades quilombolas, o pensar e o fazer são indissociáveis; já a escola formal, ao 
contrário, valoriza o saber sobre o fazer” (D’AMBROSIO, 2010). Dessa forma, a EEQ requer 
um currículo “aberto, flexível e de caráter interdisciplinar, elaborado de modo a articular 
o conhecimento escolar e os conhecimentos construídos pelas comunidades” (BRASIL, 
2012, p. 2). 

Portanto, a EQASSM deve estar aberta não só para o(a)s educando(a)s, mas para 
toda a comunidade, a fim de que os conteúdos escolares estejam em diálogo com os 
saberes e  fazeres quilombolas. A partir de uma gestão democrática, a EQASSM conhece a 
realidade sociocultural, política, econômica, religiosa da CQP e vice-versa (VEIGA, 2008). 

É importante frisar que na Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa 
(SEDEC) a escola – foco deste artigo – ainda é conhecida por Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Professora Antônia do Socorro Silva Machado (EMEFPASSM), porém este 
artigo defende o nome Escola Quilombola Antônia do Socorro Silva Machado (EQASSM).  

Não unicamente pelo fato da escola estar localizada nas proximidades do território 
quilombola de Paratibe, mas também por existir uma cultura, um fazer que são levados 
pelo(a) educando(a) de casa - da comunidade quilombola de Paratibe (CQP) - para a 
escola, que despertam e mobilizam gestore(a)s e professore(a)s, toda comunidade escolar 
para a mudança do currículo, do projeto político pedagógico (PPP), das práticas 
pedagógicas, dos livros didáticos, das relações com o(a)s educando(a)s em prol de uma 
educação escolar verdadeiramente quilombola.  

Dessa forma, o(a)s gestore(a)s e professore(a)s da EQASSM com intuito de 
(re)construir um currículo escolar intercultural e crítico sem a predominância do viés 
eurocêntrico utilizou basicamente três estratégias sempre em diálogo com a CQP, tais 
como:  

A chegada da formação continuada étnico racial e quilombola na EQASSM; 
A reformulação do projeto político pedagógico (PPP) da EQASSM; 

 
102 Neste momento em diante, usar-se-á a sigla EEQ para denominação da Educação Escolar  Quilombola.  
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As culminâncias do projeto educativo intitulado “quilombola” relacionado à 
diversidade étnico-racial e aos direitos humanos.  

 
2.1 A importância da formação continuada étnico racial para a efetivação da 
educação escolar quilombola  
 

No cotidiano escolar, professore(a)s e educando(a)s são aquele(a)s que convivem 
por mais tempo junto(a)s, portanto transformar a mentalidade do(a)s professore(a)s, 
através de uma formação continuada étnico racial, é tarefa preliminar importantíssima 
para desconstrução das imagens depreciativas e distorcidas introjetadas aos negros pela 
cultura racista e para a conscientização do(a)s educando(a)s sobre a riqueza que a 
diversidade traz à nossa cultura e à nossa identidade nacional (MUNANGA, 2005).  

Diante disso, a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) – Campus Guarabira em 
parceria com a SEDEC – João Pessoa/ PB criou o projeto de extensão, intitulado “Saberes 
e Fazeres Afro-brasileiros e Indígenas na Sala de Aula”, que é um curso de formação 
continuada, cujo intuito é expandir a temática da educação étnico-racial dos cursos de 
licenciatura (Geografia, História, Letras e Pedagogia) para o(a)s docentes da Educação 
Básica em exercício da profissão e assim auxiliar na implementação das Lei N 10. 639/ 
2003 e 11. 645/ 2008 no currículo da Educação Básica. 

A partir da iniciativa da própria equipe pedagógica - professore(a)s, gestore(a)s e 
especialistas da EQASSM, esse curso de formação continuada étnico racial e cultural vem 
sendo desenvolvido aos sábados pela manhã no espaço físico dessa escola desde 2016. 
Essa atitude proveniente da própria comunidade escolar de Paratibe revela um ato 
educativo com uma dimensão essencialmente política, não necessariamente partidária, 
mas sim uma educação que leva a agir, a ter uma atitude política, a ser sujeito, tendo a 
escola como espaço de luta em prol da emancipação humana (FREIRE, 2009).  

Normalmente, a SEDEC – João Pessoa/ PB impõe um “pacote pronto” de conteúdos 
para a escola, porém neste curso de formação continuada étnico racial as temáticas foram 
construídas com a própria comunidade escolar e a líder comunitária do quilombo de 
Paratibe. Essa iniciativa é muito importante, pois considerou as especificidades históricas, 
econômicas, sociais, culturais da comunidade do entorno da escola, neste caso a 
comunidade quilombola de Paratibe (CQP).  

Segundo Santos (2006), na educação brasileira, há uma monocultura do saber que 
privilegia o conhecimento científico como conteúdo escolar, enquanto que os saberes 
produzidos pelas comunidades populares – a exemplo das comunidades quilombolas – 
são colocados no plano das “ausências”, o que resulta na invisibilidade das especificidades 
históricas, sociais, culturais, geográficas dessas comunidades na teoria e na prática 
escolar da Educação Básica. 

Entretanto, esses saberes não são totalmente inexistentes na realidade escolar, 
pois sempre existem profissionais da educação realmente comprometido(a)s com um 
outro mundo, com uma outra escola, com uma outra sociedade que se mobilizam para 
realizar um outro fazer educativo, através de atividades complementares, projetos 
educativos, experiências lúdicas ou ações pontuais de alguns docentes. Como também, em 
certos momentos, esses saberes são abordados sob uma visão estereotipada e 
depreciativa no “currículo oculto”, sendo compreendidos como a “produção da não-
existência”, conforme Santos (2004).  

Nesse contexto, o curso de formação continuada “Saberes e Fazeres Afro-
brasileiros e Indígenas na Sala de Aula” na EQASSM representa um foco de resistência a 
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essa ausência ativa, muitas vezes, intencionalmente produzida dos saberes e fazeres 
quilombolas na escola. Isso porque, durante a construção do cronograma de atividades do 
curso, houve um incentivo a participação e a colaboração da comunidade escolar e da 
liderança quilombola de Paratibe.  

Segundo Freire (1987), os homens não se libertam sozinhos, mas em comunhão. 
Desse modo, a efetivação de uma educação escolar quilombola depende principalmente 
de uma relação entre a escola e a comunidade, pautada na alteridade, no diálogo e na 
reflexão crítica, de modo que junto(a)s, coletivamente, possam construir essa educação. 
Quanto aos (às) docentes, ele(a)s devem reconhecer a realidade, a visão de mundo, os 
modos de vida do(a)s educando(a)s quilombolas, pois o “ser” só tem sentido através do 
“ser-com” o(a) Outro(a), que é o “ser nós”.  

Além disso, a partir dessa formação continuada étnico racial, o(a)s docentes 
podem realizar momentos de reflexão e de crítica sobre suas práticas pedagógicas, se 
estão ou não condizentes com a história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, de 
modo que ocorra a atualização de conteúdos, das metodologias, das práticas educativas, 
a fim de colaborar com a (des) colonização do currículo escolar.  

 
3 O PROCESSO DE REFORMULAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO NA 
EQASSM 

  
A construção de uma educação escolar quilombola demanda a efetivação de uma 

gestão democrática na EQASSM, logo é importante que garanta uma maior participação 
da comunidade escolar e quilombola de Paratibe na definição do projeto político 
pedagógico (PPP) e nas demais ações.  

Quanto ao PPP da EQASSM, antes de 2015, ele não fazia qualquer menção à 
educação escolar quilombola e às Leis N 10.639/2003 e N 11.645/2008.  Em face dessa 
invisibilidade e desse silenciamento perante a história e a cultura do(a)s negro(a)s no 
currículo da EQASSM, a comunidade quilombola de Paratibe, representada por J. P. da S. 
S. – líder comunitária, acionou o Ministério Público Federal na Paraíba (MPF/ PB), com 
intuito de que o sistema de ensino tome  

 
Artigo 5. [...] Providências no sentido de garantir o direito de alunos 
afrodescendentes de frequentarem estabelecimentos de ensino de 
qualidade, que contenham instalações e equipamentos sólidos e 
atualizados, em cursos ministrados por professores competentes no 
domínio de conteúdos de ensino e comprometidos com a educação de 
negros e não negros, sendo capazes de corrigir posturas, atitudes, 
palavras que impliquem desrespeito e discriminação (BRASIL, 2004).  

 
Diante disso, em 2016, o MPF/ PB solicitou do Município de João Pessoa no prazo 

de 1 (um) ano realizar uma reformulação pedagógica do conteúdo ministrado na EQASSM, 
com base nas especificidades da comunidade quilombola, de acordo com as Leis N 
10.639/ 2003 e N 12. 288/ 2010 e as diretrizes das Resoluções CNE N 01/ 2004 e N 08/ 
2012, incluindo uma formação continuada diferenciada voltada para o corpo docente e 
uma reforma estrutural da escola, assegurando a preservação da cultura e da história 
quilombola (MFP/ PB, 2016).   

Em decorrência dessas reivindicações da líder comunitária de Paratibe no MPF/ 
2016, a escola passou a pensar o PPP, em seu sentido político e pedagógico, comprometido 
social e politicamente com os interesses reais e coletivos da CQP, proporcionando a 
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formação do cidadão participativo, crítico e criativo. Além disso, o PPP deve ser 
“vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos com o processo educativo” e 
deve realizar “um processo permanente de reflexão e discussão dos problemas da escola, 
na busca de alternativas viáveis” ao exercício da cidadania na EQASSM (VEIGA, 2008, p. 
15).  

Por esse motivo, a EQASSM evitou seguir as práticas frequentes de outras escolas 
públicas e privadas brasileiras em relação ao processo de construção do PPP, ou seja: 
construí-lo para em seguida engavetá-lo ou encaminhá-lo às autoridades educacionais 
apenas com o propósito de cumprir exigências burocráticas; construí-lo e não atualizá-lo; 
construí-lo sem a participação efetiva da comunidade escolar, inclusive do(a)s 
professore(a)s.  

A gestão da EQASSM, sob a perspectiva democrática, em certos momentos avança 
a exemplo das duas reformulações do PPP em 2016, composta por quatro plenárias, em 
que houve a participação da maioria da equipe pedagógica, porém também retrocede ao 
deixar a desejar a integração entre a escola e a comunidade quilombola de Paratibe (CQP) 
nessa mesma ocasião. Na realidade, a CQP só aparece ao final do processo de construção 
do documento do PPP, ou seja, no momento de referendar (isto é, concordar, tornar 
válido) o documento do PPP, no qual ela não teve efetiva participação.    

Talvez, a equipe pedagógica da EQASSM, constituída em sua maioria por 
graduados, mestres e até mesmo doutores em educação, pense: como uma pessoa 
analfabeta ou semianalfabeta pode contribuir com o currículo escolar? O(a)s profissionais 
da área de educação comprometido(a)s com uma educação cidadã precisam se 
desprender das “vaidades da Academia”, visto que segundo Freire (1987, p. 68) “não há 
saber mais, nem saber menos, há saberes diferentes”.  

O diálogo entre culturas desconstrói a imagem do Outro – distinto de mim ou de 
minha comunidade - como sinônimo de perigo, de inferior por possuir uma cultura 
diferente do padrão hegemônico – ocidental, branco, masculino, capitalista. Ademais, essa 
ética dos direitos humanos fundamentada na alteridade “vê no Outro um ser merecedor 
de igual consideração e profundo respeito” (PIOVESAN, 2009, p. 108).  

A educação escolar quilombola se constrói a partir da socialização dos saberes, das 
tradições, das relações com o sagrado, do “ser quilombola”, da convivência e a observação, 
principalmente, dos mais velhos, oriundos da comunidade (CASTILHO, 2011). É 
fundamental a aproximação da escola com a comunidade quilombola local, através do 
diálogo com as lideranças, a família e os próprios educando(a)s quilombolas, pois esses 
sujeitos são detentores de vocábulos, valores, fazeres, experiências socioculturais, 
manifestações de fé e religiosidade que a equipe pedagógica da EQASSM ainda 
desconhece.  

O Outro não deve ser tolerado, mas sim reconhecido como realidade plena, o que 
fortalece a cultura de paz, da sustentabilidade e da solidariedade entre os povos. O diálogo 
defendido por Paulo Freire (2009), ao contrário do que muitos pensam, não é ingênuo, 
romântico, logo não exclui o conflito, pois a práxis freireana preza pela problematização 
do mundo, a fim de revelar a realidade opressora e assim, transformá-la (SCHNORR, 
2010). 

A inclusão dos saberes e das práticas quilombolas torna o conhecimento mais 
sensível e significativo aos (às) educando(a)s quilombolas, o currículo pluriétnico e, 
consequentemente, os “cidadãos conscientes e capazes de enfrentar as desigualdades, 
romper as armadilhas dos preconceitos, garantindo o espaço participativo e a conquista 
de direitos no combate às exclusões” (SANTOS, 2006, p. 5).   
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3.1 A culminância do projeto quilombola: O divisor de águas para as mudanças no 
currículo quilombola da EQASSM 

 
Em 11 de julho de 2006, a comunidade de Paratibe recebe a certidão de 

autoidentificação como remanescente de quilombo, emitida pela Fundação Cultura 
Palmares, que é o primeiro passo para a demarcação territorial. Esse reconhecimento 
legal da comunidade como quilombola cria para a Prefeitura Municipal de João Pessoa 
(PMJP) a obrigação de ofertar uma educação diferenciada destinada ao(à)s educando(a)s 
oriundo(a)s dessa comunidade, atendendo as suas especificidades na produção cultural, 
social, política e econômica.  

A EQASSM também tem um compromisso perante a CQP, pois é um espaço de 
convivência, reafirmação de direitos, socialização de cultura e de confluências de 
diferentes interesses, muitas vezes, produtoras de conflitos. Portanto, o desafio da escola 
é tornar-se um ambiente de respeito às diferenças, cooperação, solidariedade e de 
enfrentamento à violência, ao preconceito e à discriminação (MERCADO; NEVES, 2012).  

Certamente, antes da determinação legal, a educação quilombola já era vivenciada 
na EQASSM através dos saberes, dos fazeres, dos modos de vida trazidos pelo(a)s do(a)s 
educando(a)s da CQP para a escola. Entretanto, agora, a escola deve buscar um diálogo 
com a educação quilombola, de modo a diminuir 

 
[...] as distâncias entre estas duas instâncias da sociedade, possibilitando 
o surgimento de uma nova proposta de ensino. A partir deste diálogo, 
entre instituição e comunidade quilombola, podem traçar novos 
caminhos, novas estruturas pedagógicas diferenciadas, na busca de sua 
autoafirmação. Pois é a partir da escola na e para as comunidades que se 
começam a discussão da inserção dos quilombos no cenário político, 
socioeconômico, antropológico, jurídico, cultural e espacial (FERREIRA; 
CASTILHO, 2014, p. 17).  
 

Nesse contexto, em 2011, surge o projeto quilombola na EQASSM, a partir do eixo 
“culturas religiosas” da disciplina escolar de ensino religioso, cujo propósito a priori era 
resgatar o valor e a cultura da CQP, a identidade negra e quilombola do(a)s educando(a)s 
oriundo(a)s dessa comunidade e combater o racismo, prática recorrente dentro da 
EQASSM (COSTA, 2016).  

Na primeira culminância do projeto quilombola em novembro de 2011, a equipe 
pedagógica convidou o(a)s educando(a)s da EQASSM para organizarem as maquetes, os 
cartazes e outras peças para a exposição e para construírem um cenário semelhante a um 
quilombo na quadra da escola. Para surpresa de toda a equipe, uma grande quantidade de 
educando(a)s estavam presentes no horário e no local marcados.  

Certamente, ele(a)s sentiram seus saberes, sua cultura, sua tradição ancestral 
contemplado(a)s pela escola, logo foi um incentivo para a mobilização do corpo discente. 
Conforme Boff (1986, p. 56), “não é a partir de esquemas e propostas advindos do lado 
externo, que pode nascer um trabalho popular promissor, mas sim da terra, da realidade, 
especialmente do contraditório”. Então, desde o início do projeto quilombola, o(a)s 
educando(a)s sempre apoiaram e colaboraram com a proposta de educação para o 
respeito à diversidade, envolvendo escola e comunidade quilombola.  

Até 2015, a EQASSM apenas realizava uma culminância durante o ano letivo, ou 
seja, no Mês da Consciência Negra em novembro. Contudo, o PPP 2016 da EQASSM trouxe 
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outra inovação que foi o aumento do número de culminâncias do projeto quilombola, pois 
dividiu o ano letivo em quatro eixos norteadores relacionados a cada bimestre:  

 
Unidade I - “Território, História e Memória”; 
Unidade II - “Identidade, Sujeito e Circularidade”; 
Unidade III - “Sustentabilidade, Corpo e Sociabilidade”; 
Unidade IV - “(Des)caminhos da cultura e a afirmação da negritude”.   
 
Com essa proposta de valorização da história e da cultura negra, a EQASSM 

beneficia tanto o(a)s educando(a)s negro(a)s quanto branco(a)s, pois todo(a)s passam a 
ter acesso a essa memória comumente invisibilizada no currículo escolar, o que contribui 
para reverter o quadro de preconceitos que prejudica a formação cidadã desse(a)s 
educando(a)s, em especial aquele(a)s que são vítimas diretas do preconceitos, como os 
negros e os indígenas (SANTOS, 2013).  

  
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Dado o exposto, do ponto de vista pedagógico, a educação escolar quilombola é um 
processo em constante construção que ocorre de forma coletiva, democrática e com o 
envolvimento da comunidade local, neste caso da CQP. Contudo, esse processo de 
descolonização do currículo escolar requer tempo, diálogo, sentimento de pertencimento, 
de engajamento, de mobilização tanto da comunidade escolar quanto da local de Paratibe.  

Ademais, identificou-se que a EQASSM ainda precisa melhorar em termos de 
construção coletiva, democrática e envolvimento com a CQP. Isso pôde ser constatado em 
três momentos que foram registrados no diário de campo: (1º) na reunião de 
planejamento de 2017, durante a construção do calendário afro escolar, não havia a 
presença de nenhuma liderança da CQP; (2º) a líder da associação comunitária 
quilombola de Paratibe apenas foi chamada para referendar o PPP que foi reformulado 
pela equipe pedagógica da EQASSM em maio de 2016; e (3º) Ao longo do curso da 
formação continuada étnico racial da EQASSM, não houve a participação das lideranças 
políticas e culturais da CQP como ministrante de oficinas pedagógicas relativas à história, 
à luta, à tradição e aos modos de vida da comunidade. 

Os projetos educativos da EQASSM, especialmente o projeto quilombola, vêm 
valorizando a cultura africana e afro-brasileira no espaço escolar, logo contribuem com a 
desconstrução da imagem estereotipada do(a) negro(a) e com a construção coletiva de 
alternativas pedagógicas com suporte em recursos didáticos que abordem a diversidade 
étnica e cultural, consequentemente, enfrentando o racismo na EQASSM. 

Portanto, é notável a importância de uma gestão democrática, um projeto político 
pedagógico, uma formação inicial e continuada, práticas pedagógicas sob uma perspectiva 
étnico-racial para a construção de um currículo escolar quilombola. Isso contribui para a 
descolonização das mentes, a humanização das relações interpessoais e a conquista da 
cidadania plena no ambiente escolar. 
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TERRA À VISTA: BREVE ANÁLISE DO CASO DE DEMARCAÇÃO DA TERRA INDÍGENA 
DO POVO XUCURU 

 
Nayara Trajano Seixas da Silva 

José Felipe Carvalho Nunes 

 
 

1 INTRODUÇÃO;  
 
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 reconhece a 

importância dos índios em diversos aspectos, a título de exemplo, quando trata sobre os 
direitos coletivos dos povos indígenas. O poder constituinte originário evidenciou a 
intenção de tutelar a cultura indígena, assim como o interesse de impedir a interferência 
nas tradições dos povos indígenas. Contudo nem sempre o Direito Interno é capaz de 
solucionar os mais diversos episódios de violações aos direitos indígenas, nesses casos, 
os sistemas de proteção regionais de Direitos Humanos possuem competência de 
atuação. 

No caso do continente americano, do qual o Brasil faz parte, o sistema regional de 
proteção é o sistema interamericano, no qual o seu instrumento de maior importância é 
a Convenção Americana de Direitos Humanos, também denominada Pacto de San José da 
Costa Rica. Apenas Estados membros da Organização dos Estados Americanos têm o 
direito de aderir à Convenção Americana. 

De acordo com Flávia Piovesan, a Convenção Americana estabelece um aparato 
de monitoramento e implementação dos direitos que enuncia. Esse aparato é integrado 
pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pela Corte Interamericana. Sobre 
a Corte Interamericana é o órgão jurisdicional do sistema regional, que apresenta 
competência consultiva e contenciosa. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 5 de fevereiro de 2018, proferiu 
sentença na qual declarou o Estado Brasileiro como responsável pela violação do direito 
à garantia judicial de prazo razoável, bem como pela violação dos direitos de proteção 
judicial e à propriedade coletiva em detrimento do Povo Indígena Xucuru e seus 
membros. 

Nessa perspectiva, o presente artigo pretende analisar o processo de demarcação 
da Terra Indígena do povo Xucuru, que se localiza no município de Pesqueira, estado de 
Pernambuco. A proposta parte da reflexão sobre os conceitos do que são terras 
indígenas, como a Constituição Federal trata o direito às terras indígenas e sua 
demarcação e ainda a intervenção de terceiros em tais territórios. 

Na análise, procura-se compreender o que a sentença da Corte revela a respeito 
da prevalência ao direito à propriedade coletiva sobre o direito à propriedade privada, 
quando se estabelece a posse histórica e os laços tradicionais do povo indígena ou 
tradicional com o território. 

O artigo segmenta-se em três partes. Iniciando pela elucidação a respeito do 
direito indígena à terra em comparação a concepção do Direito Civil e de posse agrária, 
de como são tratadas na Constituição Federal de 1988 as terras indígenas em território 
brasileiro. O segundo ponto analisa o procedimento de demarcação de terras a partir do 
marco temporal imposto pela Carta Magna, bem como a intervenção de terceiros se dá 
nessas situações. Por fim, na terceira parte há a explanação acerca do processo de 
demarcação da Terra Indígena do povo Xucuru, no qual a União foi responsabilizada pela 
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violação de direitos ocorrida contra a etnia Xucuru. 
 

2 DIREITO INDÍGENA À TERRA E TRATAMENTO DADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
DE 1988 
 

Os povos indígenas se relacionam com a terra de forma diversa das sociedades 
não indígenas. As sociedades indígenas são sem Estado, pois os poderes de autoridade e 
liderança são exercidos por membros comuns, diferentes das sociedades com Estado, na 
qual há pessoas com poderes específicos para a organização estatal. 

A posse indígena guarda estreita relação com esse modo de organização social, 
que por sua vez difere do conceito de posse para o Direito Civil e de posse agrária. A terra 
para as populações indígenas não é um mero objeto de posse e/ou produção. 

Dentro da lógica civilista brasileira, o que se busca com a posse é a propriedade 
individual, com a perspectiva de dispor do bem possuído. O Código Civil traz em seu 
artigo 1.196 a definição de possuidor como se pode ler: “Art. 1.196. Considera-se 
possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes 
inerentes à propriedade”. 

A visão agrária sobre a posse é a de que a terra é local de apreensão e dominação 
pelo homem com a finalidade de nela laborar para dela extrair a subsistência familiar, 
assim como, enquanto possibilidade pelo menos, tirar dela algum excedente de produção 
para fornecer ao mercado através de comercialização, como meio de benefício para os 
que nela trabalham e ainda para a comunidade em geral. 

Não há aproximação entre o conceito civilista e indígena, pois o objetivo do 
Direito Civil é o exercício de poderes inerentes ao domínio ou propriedade, muito menos 
guarda semelhança com a posse agrária, pois esta tem o propósito explícito de 
exploração econômica, implicando necessariamente o trabalho. 

Desse modo, pode-se notar que a particularidade da posse indígena difere 
principalmente da civil e da agrária, em razão de a mesma ser originária, congênita e 
manifesta na doutrina jurídica brasileira por meio do instituto do indigenato. Tendo 
como seus principais aspectos: o seu caráter eminentemente comunitário, como base 
territorial de um povo, bem fora do comércio, indivisível, inusucapível, não voltada 
necessariamente para a produção de bens de comércio e diretamente ligada ao sistema 
de crenças e conhecimentos do povo que a possui. 

A terra para os indígenas reveste-se de características tais que a diferem 
profundamente das terras não indígenas e isto é notório pelos próprios povos indígenas 
e pelas convenções e declarações internacionais relativas ao tema. 

A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, aprovada 
na Organização das Nações Unidas (ONU), dispõe acerca do assunto: 

 
Artigo 26 
Os povos indígenas têm direito às terras, territórios e recursos que 
possuem e ocupam tradicionalmente ou que tenham de outra forma 
utilizado ou adquirido. 
Os povos indígenas têm o direito de possuir, utilizar, desenvolver e 
controlar as terras, territórios e recursos que possuem em razão da 
propriedade tradicional ou de outra forma tradicional de ocupação ou 
de utilização, assim como aqueles que de outra forma tenham adquirido. 
Os Estados assegurarão reconhecimento e proteção jurídicos a essas 
terras, territórios e recursos. Tal reconhecimento respeitará 



220 

 

adequadamente os costumes, as tradições e os regimes de posse da terra 
dos povos indígenas a que se refiram. 
 

Em Assembleia Geral, a ONU afirmou ainda que os povos indígenas são iguais a 
todos os demais povos e reconheceu ao mesmo tempo o direito de todos os povos a 
serem diferentes, a se considerarem diferentes e a serem respeitados como tais. Portanto 
nisso se inclui o direito indígena à terra. 

Conforme Flávia Piovesan, a Corte Interamericana de Direitos Humanos em casos 
envolvendo direitos dos povos indígenas reconheceu os direitos à propriedade coletiva 
da terra desses povos, como uma tradição comunitária, e como um direito fundamental 
básico a sua cultura, vida espiritual, integridade e sobrevivência econômica. Acrescentou 
que para os povos indígenas a relação com a terra não é somente uma questão de 
possessão e produção, mas um elemento material e espiritual de que devem gozar 
plenamente, inclusive para preservar seu legado cultural e transmiti-lo às gerações 
futuras. Pontuou que, entre os indígenas, existe uma relação comunitária acerca de uma 
forma comunal de propriedade coletiva da terra, no sentido de que sua pertença não está 
centrada no indivíduo, mas no grupo e em sua comunidade. Enfatizou, ademais, a 
necessidade de conferir uma atençãodevida ao direito à identidade cultural dos povos 
indígenas. 

No contexto da legislação brasileira, a posse indígena foi tratada de forma sui 
generis desde a legislação da Coroa Portuguesa, sendo abordada pela primeira vez na 
Constituição de 1934, que fixava o respeito à posse de terras de indígenas (denominados 
à época de silvícolas) que nelas se achassem permanentemente localizados, vedando 
inclusive sua alienação. As Constituições de 1937 e 1946 também abordam a temática de 
modo semelhante, reconhecendo aos silvícolas a posse das terras, com a condição de não 
a transferirem. 

Nesse sentido, afirma José Afonso da Silva, que a Constituição de 1967 trouxe um 
avanço sobre o assunto em comparação às Constituições anteriores conforme se vê: 

 
A Constituição de 1967 foi mais precisa no caracterizar o direito 
possessório dos silvícolas sobre as terras por eles habitadas, quando 
estatuiu no seu artigo 186, ser-lhes assegurada a posse permanente das 
terras que habitam e reconhecido o seu direito ao usufruto dos recursos 
naturais e de todas as utilidades nelas existentes. (...) por explicitar os 
direitos dos índios relativamente às terras que habitam ao mesmo 
tempo que aparelhou garantias de eficácia desses direitos e distinguiu-
os do direito de propriedade. 

 
A Constituição de 1969 trata do assunto por duas vezes, primeiro em seu artigo 

4º, no qual diz que a propriedade de terras possuídas pelos índios foi imputada à União, 
e em seu artigo 198 declarou que são inalienáveis nos termos que a lei federal 
determinar, cabendo aos índios sua posse permanente e usufruto exclusivo das riquezas 
naturais e os proveitos nelas existentes. 

Percebe-se no decorrer da abordagem de cada Constituição que historicamente 
os direitos indígenas estiveram vinculados à questão da posse sobre a terra. A partir da 
promulgação da Constituição Cidadã, como ficou conhecida, em 5 de outubro de 1988, 
que foi um marco no processo de redemocratização no Brasil, estabeleceu logo em seu 
preâmbulo uma visão pluralista da sociedade. Sob esta ótica, a Constituição Federal 
dedicou um capítulo inteiro aos povos indígenas, o Capítulo VIII – Dos Índios, do Título 
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VIII – da ordem social, são dois os artigos, 231, com sete parágrafos relativos às terras 
indígenas, e o 232 que conta apenas com o caput e disciplina o acesso a juízo. 

No tocante aos indígenas, segundo leciona Helder Girão Barreto, a Carta Magna, 
abandona a política integracionista (assimilacionista), até então presente em todas as 
constituições anteriores. 

Desse modo, há o reconhecimento constitucional aos índios de sua organização 
social, costumes, línguas, crenças e tradições e dos direitos originários sobre as terras 
que tradicionalmente ocupam (artigo 231, CRFB), surgindo um novo paradigma: o da 
interação, em que a relação dos índios, suas comunidades e organizações passam a se 
dar no plano da horizontalidade, e não mais no plano da verticalidade. 

Nessa acepção, diz Carlos Frederico Marés Souza Filho: 
 

A Constituição Federal de 1988 rompe o paradigma da assimilação, 
inclusão ou provisoriedade da condição indígena [...]. A partir de 1988 
fica estabelecida uma nova relação do Estado Nacional com os povos 
indígenas habitantes de seu território. Está claro que a generosidade de 
integrar os indivíduos que assim o desejar na vida nacional ficou 
mantida em toda a sua plenitude, mas integrando-se ou não, o Estado 
Nacional reconhece o direito de continuar a ser índio, coletivamente 
entendido, de continuar a ser grupo diferenciado, sociedade 
externamente organizada, cumprindo um antigo lema indígena 
equatoriano 'puedo ser lo que eres sin dejar de ser lo que soy'. 
 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 reconhece a 
importância dos índios em diversos aspectos, como por exemplo, em relação aos direitos 
coletivos dos povos indígenas. O poder constituinte originário evidenciou a intenção de 
tutelar a cultura indígena, assim como o interesse de impedir a interferência nas 
tradições dos povos indígenas. Destaca-se nesse aspecto a obrigação de o Estado 
proteger a posse e cultura indígena, inscrita no artigo 231. 

A Constituição de 1988, além do capítulo dedicado exclusivamente aos indígenas, 
os cita por diversas vezes e vários dos aspectos que lhes dizem respeito, dentre eles o 
tratamento dado às terras indígenas. No capítulo II – Da União, do Título III – Da 
Organização do Estado, em seu artigo 20, inciso XI, inclui entre os bens da União as terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios. Na Seção II – Das Atribuições do Congresso 
Nacional, Capítulo I, do Título IV – Da Organização dos Poderes, em seu artigo 49, inciso 
XVI preceitua que é de competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar, em terras 
indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de 
riquezas minerais. 

A Constituição Federal de 1988 reconhece, portanto, aos indígenas os direitos 
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 
 
2.1 Demarcação de terras indígenas e intervenção de terceiros 
 

Existem no Brasil atualmente 722 Terras Indígenas (TI) em diferentes fases de 
procedimento demarcatório. A Ordem Constitucional de 1988 reconhece que os índios 
são detentores de direitos territoriais qualificados como originários, competindo à União 
a demarcação das terras indígenas. 

A responsabilidade de demarcação ser da União, significa dizer que se trata de 
obrigação dos três poderes da República, sendo a União composta pelo Poder Executivo, 
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Legislativo e Judiciário. 
A demarcação imposta pelo legislador constituinte à União é providência de 

ordem prática tendo em vista a maior segurança e definição da proteção dos territórios 
indígenas. Para dar possibilidade de cumprimento por parte da União, decretos foram 
editados com o objetivo de dar parâmetros e definir prazos para os atos do processo 
administrativo de demarcação de terras indígenas. 

As Terras Indígenas são um tipo específico de posse, de natureza originária e 
coletiva, consequentemente, o procedimento administrativo de demarcação de terras 
indígenas se reveste de natureza meramente declaratória. Portanto, a terra indígena não 
é criada por ato constitutivo, e sim reconhecida a partir de requisitos técnicos e legais. 

Regulamentado pelo Decreto nº 1.775/96, o processo de demarcação é o meio 
administrativo que busca identificar e sinalizar os limites do território tradicionalmente 
ocupado pelos povos indígenas. Conforme dispõe o Decreto, a regularização fundiária de 
terras indígenas tradicionalmente ocupadas deve obedecer a suas etapas. 

O processo administrativo se inicia quando a Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
tem conhecimento de uma terra indígena que deve ser demarcada, ou a pedido dos 
próprios indígenas e suas organizações ou de organizações não governamentais. Uma 
vez conhecidos os pedidos e a urgência da demarcação, a administração pública detém o 
poder discricionário de iniciar ou não o processo. 

A primeira fase do procedimento demarcatório são os estudos de identificação e 
delimitação da terra indígena. Logo após há a delimitação das terras que tiveram os 
estudos aprovados pela FUNAI, com a sua conclusão publicada em Diário Oficial da União 
e do Estado, onde ocorre a fase do contraditório administrativo, para decisão acerca da 
expedição de Portaria Declaratória da posse tradicional indígena. Pois, conforme dito 
anteriormente o  ato possui natureza declaratória e não constitutiva. 

A fase seguinte é a declaração dos limites a cargo do Ministro da Justiça para 
autorizar as terras a serem demarcadas fisicamente, com a materialização dos marcos e 
georreferenciamento. 

A homologação da demarcação, que é de responsabilidade da Presidência da 
República, é feita por meio de Decreto. As terras são regularizadas após o decreto de 
homologação, e são registradas em Cartório em nome da União e na Secretaria do 
Patrimônio da União. Finalmente, após passar por todas as etapas as áreas podem ser 
interditadas, com restrições de uso e ingresso de terceiros, para a proteção de povos 
indígenas. 

Conforme João Pacheco de Oliveira e Marcelo Piedrafita Iglesias, para além de 
proteger os seus direitos territoriais, a demarcação também permite aos povos indígenas 
o efetivo exercício dos seus direitos culturais: 

 
Mais que atividade topográfica, cartográfica ou jurídica, demarcar é 
criar condições sociais para que surja, dentro de um grupo étnico 
territorializado, uma forma de organização política capaz não só de 
promover a adequada administração dos recursos fundiários e 
ambientais, mas também de atualizar a própria cultura, enriquecendo-a 
com novas experiências, sem prejuízo da reprodução de seu patrimônio 
cognitivo e da manutenção de valores tidos por seus membros atuais 
como centrais. 
 

Alvo de inúmeras disputas e conflitos entre índios e segmentos não indígenas, as 
terras indígenas despertam os mais diversos interesses políticos e econômicos. Com o 
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procedimento demarcatório tais conflitos intensificam-se. 
Um dos casos mais paradigmáticos no Brasil após o advento da Constituição de 

1988 é o caso da demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, levada até o 
Supremo Tribunal Federal (STF) através de Ação Popular, da Petição 3.388. 

O julgamento do caso que só teve o encerramento em 19 de março de 2009, por 
maioria de votos, o STF julgou a Ação Popular parcialmente procedente, conforme os 
fundamentos do Voto do Ministro Relator, Carlos Ayres Britto, desta forma declarando a 
constitucionalidade do procedimento administrativo demarcatório e, por conseguinte, 
da demarcação contínua da terra indígena. 

A partir do voto relator é possível apreender que no Caso da Raposa Serra do Sol 
quatro temas foram considerados: a relação das comunidades indígenas com a sociedade 
brasileira, o status jurídico das terras indígenas, as regras constitucionais referentes à 
demarcação das terras indígenas e, ainda, o modelo de demarcação destas terras. 

Contudo, o ponto central desse julgamento que o tornou emblemático é a 
determinação do marco temporal da ocupação, segundo o qual, para incidirem os 
direitos dos índios sobre determinada porção de terras, deve-se verificar a sua ocupação 
tradicional na  data da promulgação da Constituição Federal (5 de outubro de 1988), não 
havendo que se considerar ocupação anterior ou posterior. 

O caso emblemático trouxe à tona a possibilidade que terceiros questionassem o 
processo de demarcação não só no âmbito administrativo, mas também judicializando. 
O que passou a ser possível desde a mudança introduzida com a promulgação do Decreto 
1.775/96, na qual ocupantes não indígenas também começaram a impetrar ações 
judicias de natureza territorial postulando seu direito de propriedade sobre áreas 
incluídas em território indígena. 

As intervenções de terceiros não indígenas ocorrem nos casos de demarcação de 
terras indígenas através de ação de reintegração de posse ou ação ordinária para a 
anulação do processo administrativo de demarcação, alegando ausência de notificação 
pessoal para apresentar contestações no processo administrativo, por exemplo. 

A contínua presença de não indígenas em território indígena durante o processo 
administrativo de demarcação do mesmo e a existência de interesses alheios aos dos 
povos indígenas que há décadas lutam por seu território ancestral, acaba por provocar 
dissidências e conflitos no seio dos próprios povos indígenas. 

 
3 CASO DO POVO XUCURU E SEUS MEMBROS VS. BRASIL 
 

A escolha do estudo do Caso do Povo Indígena Xucuru se deu em razão desta ter 
sido a primeira vez que a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgou um caso de 
demarcação de terra indígena no Brasil e no qual o Estado brasileiro foi responsabilizado 
pela violação da propriedade coletiva de um povo indígena. 

O caso evidencia o quanto a morosidade do procedimento administrativo de 
demarcação de terras indígenas somado ao interesse político ou econômico de terceiros 
nesse território podem causar violações sistemáticas de direitos, àqueles que só 
buscavam o reconhecimento do que lhes é constitucionalmente assegurado. 

O Povo Indígena Xucuru possui referências históricas que remontam ao século 
XVI no estado de Pernambuco. Dentro da terra indígena Xucuru vivem 7.726 indígenas, 
distribuídos em 24 comunidades dentro de um território de aproximadamente 27.555 
hectares, no município de Pesqueira, estado de Pernambuco. 

O povo Xucuru tem sua própria organização, com estruturas políticas e de poder, 
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como a Assembleia, o Cacique e o Vice-Cacique, o Conselho Indígena de Saúde de 
Ororubá, uma Comissão Interna para resolução de problemas entre a comunidade, um 
Conselho de Líderes e um Pajé (líder espiritual da comunidade e dos líderes do Povo), 
entre outros. 

O procedimento de demarcação do território Xucuru iniciou em 1989, sendo que 
o processo demarcatório não estava regulamentado pelo Decreto nº 1775/96, mas por 
sua vez, determinado pelo Decreto nº 94.945, de 198715. Em 28 de maio de 1992, o 
Ministro da Justiça concedeu a posse permanente da terra ao Povo Indígena Xucuru 
mediante a Portaria nº 259/MJ/92. 

Em 8 de janeiro de 1996, o Presidente da República promulgou o Decreto nº 
1775/96, que introduziu mudanças no processo administrativo de demarcação. O 
decreto reconheceu o direito de terceiros interessados no território de impugnar o 
processo de demarcação e interpor ações judiciais por seu direito à propriedade, e de 
solicitar indenizações. Além disso, nos casos em que o processo administrativo estivesse 
em curso, os interessados tinham o direito de manifestar-se em um prazo de 90 dias, a 
contar da data de publicação do Decreto. 

Diante disso, aproximadamente 270 objeções contra o processo demarcatório 
foram interpostas por pessoas interessadas, inclusive pessoas jurídicas, como o 
município de Pesqueira. O Ministro da Justiça declarou todas essas objeções 
improcedentes, contudo os terceiros interessados apresentaram um Mandado de 
Segurança ao Superior Tribunal de Justiça, e o STJ decidiu favoravelmente aos terceiros 
interessados, concedendo um novo prazo para as objeções administrativas. As novas 
objeções foram também recusadas pelo Ministro da Justiça, que reafirmou a necessidade 
de se continuar a demarcação.16 

Em 1992, uma ação de reintegração de posse foi apresentada em detrimento do 
Povo Indígena Xucuru e dos litisconsortes passivos, o Ministério Público Federal, a 
FUNAI e a União. Em 1998, a sentença foi emitida a favor dos ocupantes não indígenas. 
Posteriormente, a FUNAI, o Povo Indígena Xucuru, o Ministério Público e a União 
apresentaram recurso de apelação. 

O período de demarcação do território foi marcado por vários atos de violência, 
entre eles o assassinato do chefe do povo Xucuru, o Cacique Xicão, no qual o inquérito 
determinou que o autor intelectual do homicídio foi um fazendeiro ocupante não 
indígena do território Xucuru. 

Em 30 de abril de 2001, o Presidente da República à época expediu o Decreto que 
homologou a demarcação do território indígena Xucuru17, correspondente a uma área 
de 27.555,0583 hectares. Em 18 de novembro de 2005, foi executada a titulação do 
território indígena Xucuru, ante o 1º Registro de Imóveis de Pesqueira, como 
propriedade da União para posse permanente do Povo Indígena Xucuru. O processo de 
regularização das terras, com o objetivo de cadastrar os ocupantes não indígenas, foi 
iniciado em 1989, com os estudos de identificação, e foi concluído em 2007. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos constatou que no Brasil, em razão 
da Constituição Federal conferir preeminência ao direito à propriedade coletiva sobre o 
direito à propriedade privada, se estabelece a posse histórica, tendo em vista os laços 
tradicionais do povo indígena ou tradicional com o território. Portanto, os direitos dos 
povos indígenas ou originários prevalecem frente a terceiros de boa-fé e ocupantes não 
indígenas. 

Quanto ao prazo razoável do processo, a Corte considerou que havia suficientes 
elementos para concluir que a demora do processo administrativo foi excessiva, 
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particularmente a homologação e a titulação do território Xucuru. De modo igual, o 
tempo transcorrido para que o Estado realizasse a desintrusão do território titulado é 
injustificável. 

A Corte considerou ainda que não existe ainda atualmente segurança jurídica 
sobre os direitos do povo Xucuru à totalidade do território. Também reconheceu que a 
demora excessiva no processamento e resolução de ações interpostas por terceiros não 
indígenas gerou um impacto adicional sobre a frágil segurança jurídica do povo Xucuru 
em relação à propriedade de seu território ancestral. 

Por fim, concluiu a Corte que o Estado violou o direito à proteção judicial e o 
direito à propriedade coletiva. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir de todos os eixos abordados neste trabalho, o que se procurou é 
evidenciar a conjuntura presente - tanto no âmbito local, o Brasil, por meio da decisão 
emblemática do Supremo Tribunal Federal sobre a demarcação da Terra Indígena 
Raposa Serra do Sol; como em âmbito regional de forma mais aprofundada, pois além de 
mais recente, interessa e influencia diretamente o estado brasileiro através da decisão 
da Corte Interamericana de Direitos Humanos a respeito do caso do Povo Indígena 
Xucuru e seus membros vs. Brasil, - de direito à propriedade coletiva dos povos 
indígenas. 

Para isso, se fez necessário explanar a diferenciação da posse indígena para a 
posse civilista e a agrária, na qual a particularidade da posse indígena se mostra em razão 
da mesma ser originária, congênita e manifesta na doutrina jurídica brasileira por meio 
do instituto do indigenato. Ademais, a posse tradicional dos povos indígenas sobre as 
suas terras tem uma relação de propriedade coletiva e de valor ancestral, assim como os 
seus recursos. O território para os povos indígenas é a base fundamental da sua cultura, 
vida espiritual, integridade e sobrevivência econômica. 

Além disso, realizou-se uma concisa apreciação de como as Constituições 
Brasileiras no decorrer da História trataram a temática das terras indígenas até chegar 
à constituição atual, de 1988, como marco no reconhecimento do direito indígena à terra. 
Compatível com os diplomas internacionais sobre a temática, a Constituição cidadã 
dedica partes exclusivamente para abordar a questão indígena, mais especificamente 
com relação às terras indígenas. 

Ainda há a explanação a respeito do conceito e etapas que compõem a 
demarcação da terra indígena, também o caso apresentado, mesmo que brevemente, da 
demarcação da Raposa Serra do Sol revela como o Brasil tem procedido diante dos 
direitos dos povos indígenas à terra. 

Desde tal julgamento, muitas outras ações começaram a serem propostas no 
Judiciário, grande parte de terceiros não indígenas questionando demarcações 
finalizadas ou em curso, em razão da tese de marco temporal estipulado, segundo a qual 
se exige a presença dos índios na área objeto da demarcação na data de 5 de outubro de 
1988 para que sejam reconhecidos seus direitos originários. 

Embora a decisão não tenha efeitos vinculantes, portanto, não obriga tribunais a 
aplicar similar entendimento, constitui precedente judicial que influencia decisões em 
todas as instâncias do Poder Judiciário, dessa forma, fragilizando ainda mais os direitos 
territoriais dos povos indígenas, constitucionalmente garantidos. 

Por fim, é importante ressaltar a importância histórica da decisão, brevemente 
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analisada neste artigo, da Corte Interamericana de Direitos Humanos onde reconheceu 
a responsabilidade internacional do Estado brasileiro na violação aos Direitos de 
propriedade coletiva, garantia judicial de um prazo razoável e proteção judicial em 
relação ao povo indígena Xucuru. De tal forma que impulsiona a visibilidade para as 
questões indígenas no Brasil, especialmente a terra que para os indígenas é um 
verdadeiro direito humano fundamental. 
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GEOGRAFIA E QUESTÃO ÉTNICORRACIAL: OLHARES SOBRE A PRODUÇÃO NO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

PARAÍBA - UFPB 
 
Amanda Christinne Nascimento Marques 

Maria José da Silva 

 
 
1 INTRODUÇÃO  

 
As produções acadêmicas apresentadas nos últimos quinze anos pela Geografia 

demonstram caminhos de reflexão sobre a questão étnicorracial na Paraíba, esse artigo 
apresenta um recorte que tem como propósito discutir elementos que caracterizam uma 
leitura espacial dos povos e populações tradicionais em um programa de pós-graduação 
situado na Universidade Federal da Paraíba, tendo geógrafos como escritores e 
orientadores os quais dedicaram seus estudos sobre a temática. 

Nesse contexto, destacamos o Programa de pós-graduação em Geografia em nível 
de mestrado, espaço em que geógrafos atuam e executam pesquisas que trazem à baila 
uma leitura de caráter interdisciplinar e multidimensional. O recorte temporal de nossa 
investigação compreende os anos de 2003 a 2019, quando se inicia por advento do 
período de criação do Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGG). 

A metodologia adotada para escrita do referido artigo corresponde a um 
levantamento bibliográfico realizado no portal de domínio público em que estão 
disponibilizadas as produções. Destaca-se ao longo da escrita, os elementos de caráter 
quali-quantitativo pautados em reflexões a respeito dos elementos teórico-
metodológicos, listagem por período de publicação, orientação e caráter argumentativo 
das obras. 

Os primeiros levantamentos realizados para desenvolvimento do artigo se deram 
por intermédio de pesquisa de iniciação científica – PIBIC/CNPq/UFPB intitulada 
“Território e territorialidades étnicas em comunidades quilombolas na Paraíba”, no 
período de agosto de 2017 a julho de 2018, sendo as autoras Amanda Marques 
(orientadora) e Maria José da Silva (bolsista). Naquele momento, um de nossos objetivos 
era estudar, por meio de levantamento bibliográfico, as principais discussões realizadas 
sobre os territórios quilombolas na Paraíba, destacando-se as produções da UFPB nos 
programas de pós-graduação em Geografia, História, Direitos Humanos, Antropologia e 
Ciências Sociais. 

Segundo Silva (2018), de 2006 a 2016, foram produzidas 41 dissertações nos 
programas mencionados anteriormente. Considerando nosso recorte temporal e 
disciplinar do artigo, foram publicadas e analisadas sete dissertações no PPGG.  

 
2 PREÂMBULOS INICIAIS: POR QUE ESTUDAR A QUESTÃO ETNICORRACIAL NA 
GEOGRAFIA? 

  
Iniciamos a resposta a essa questão inicial mencionando a publicação de um texto 

de Milton Santos, em maio de 2000, no jornal Folha de São Paulo, intitulado “Ser negro no 
Brasil hoje”: 
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o fato de que o trabalho do negro tenha sido, desde os inícios da história 
econômica, essencial à manutenção do bem-estar das classes dominantes 
deu-lhe um papel central na gestação e perpetuação de uma ética 
conservadora e desigualitária. Os interesses cristalizados produziram 
convicções escravocratas arraigadas e mantêm estereótipos que 
ultrapassam os limites do simbólico e têm incidência sobre os demais 
aspectos das relações sociais. Por isso, talvez ironicamente, a ascensão, 
por menor que seja, dos negros na escala social sempre deu lugar a 
expressões veladas ou ostensivas de ressentimentos (paradoxalmente 
contra as vítimas). 

 
O trecho dos escritos busca explicar a não inclusão do negro na sociedade de 

classes e nas pautas sociais, assim como também ocorre com os indígenas. Para o autor, 
perdura e é retroalimentado um ideário de nação que não encena apenas uma disputa de 
classes em seu viés econômico, ou seja, está alicerçado no âmago da sociedade brasileira 
um espírito racista que relega a esses grupos étnicos um lugar social de inferioridade. 

Autores como Goffman (2017), Elias (2000), Becker (2008) e Costa (2004) que, 
embora não tenham se debruçado sobre a questão etnicorracial propriamente dita, 
analisam os imaginários e práticas sociais por intermédio da reprodução de estigmas 
sociais. Nesse sentido, a atribuição dada aos indígenas e aos negros é de atraso que, nos 
os dizeres de Santos (2007), significa uma cidadania mutilada, e segundo Souza (2003), 
são tidos como cidadãos de segunda classe. 

Tais afirmativas também se fazem presentes quando nos reportamos aos 
processos de territorialização desses povos. Segundo dados do governo federal, por meio 
da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR, foram certificadas, até 2014, 
2.040 comunidades quilombolas no país. A Fundação Nacional do Índio contabiliza 
817.963 indígenas no Brasil, distribuídos em aproximadamente 398 etnias. A grande 
maioria desses grupos está localizada na região Norte do país (+50%), seguido da região 
Centro-oeste (18%), Nordeste (16%), Sudeste (7%) e Sul (4%). (IBGE, 2010). 

 O Conselho Indigenista Missionário (CIMI) afirma que, em 2018, 80% do montante 
de terras indígenas estavam por identificar ou sem providências, o mesmo indicador de 
descaso é visto para as terras quilombolas. Ao apresentar os dados das terras quilombolas 
em processo demarcatório, a Comissão Pró-índio de São Paulo denuncia que 85% das 
terras reivindicadas, não têm relatório de identificação. 

Na esfera política, os interesses sobre as terras de uso tradicional também são 
resultantes na câmara dos deputados de Projetos de Lei (PL) e Propostas de Emenda à 
Constituição (PEC) que buscam deslegitimar o uso e ocupação dessas terras.  

Vejamos, por exemplo, o Projeto de Lei 1003/2015 que tramita no pleno com o 
propósito alterar a Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, que dispõe sobre o estatuto 
da terra. De autoria de Édio Flores do PR/RR, o deputado justifica o acréscimo da seguinte 
redação: 

 
Art. 120-A. As desocupações por desapropriações resultantes da 
demarcação de terras indígenas e quilombolas só serão efetivadas após o 
pagamento da justa indenização em dinheiro, calculada sobre o valor da 
terra e benfeitorias, ao seu legítimo proprietário ou a aquém detenha a 
sua posse de boa fé, atestada por qualquer documento público. Parágrafo 
único. A terra e as benfeitorias serão avaliadas pelo valor de mercado, por 
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meio de instituição oficial ou amplamente reconhecida. (PL em 
tramitação)103 

 
O autor do PL justifica a propositura por considerar que os processos 

demarcatórios de terras indígenas e quilombolas são autoritários e injustos para os 
proprietários de terra, cujos valores pagos por via indenizatória são incompatíveis com 
os de mercado, assim como que as terras só serão desocupadas após homologação e 
pagamento do valor da terra e das benfeitorias. 

Cabem aqui algumas considerações para o sentido que chamaremos de 
“tendencioso” da proposição. Segundo Marques (2015), em casos que fazem referência a 
desapropriações de terras indígenas, a terra nua não adquire efeito indenizatório, apenas 
as benfeitorias são elementos que incidem sobre o valor da terra. Em caso de 
desapropriação de terras de remanescentes quilombolas a indenização, essas ocorrem 
por interesse social, sendo o valor da terra e benfeitorias incorporadas ao trâmite 
indenizatório, conforme descrito no Art. 13, do Decreto 4.887, de 20 de novembro de 
2003: 

 
Art. 13. Incidindo nos territórios ocupados por remanescentes das 
comunidades dos quilombos título de domínio particular não invalidado 
por nulidade, prescrição ou comisso, e nem tornado ineficaz por outros 
fundamentos, será realizada vistoria e avaliação do imóvel, objetivando a 
adoção dos atos necessários à sua desapropriação, quando couber 
(BRASIL, 2003). 

 
O Artigo 68, da Constituição Brasileira, pelo Ato das Disposições Transitórias 

Constitucionais (ADTC), é o documento base para o processo de regularização das 
comunidades Quilombolas. Ele assegura: 

 
Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam 
ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o 
Estado emitir-lhes os títulos respectivos (BRASIL, 1988, Grifos nossos). 

 
O artigo 231, da Constituição de 1988, diz: 
 

Art. 231. São reconhecidos aos índios 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.     
§ 4.º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e 
os direitos sobre elas, imprescritíveis (BRASIL, 1988, Grifos nossos).  

 
Para Marques (2015), um aspecto importante para discutir  essa questão é a 

concepção de território expresso nas leis normatizadas pelo Estado e que tem gerado 
muitos debates e diferentes interpretações, sobretudo nos termos grifados “que estejam 
ocupando” e “que tradicionalmente ocupam”. 

 
103 Proposta de alteração do Estatuto da Terra, por Edio Flores. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1316147&filename=Tramita
cao-PL+1003/2015. Acesso em: 01 nov. 2018. 
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Esses termos têm gerado e produzido interpretações durante o processo de 
identificação dessas terras: uma jurídica e outra antropológica. Segundo Oliven (2005), 
Antropólogos e Operadores do Direito têm linguagens e éticas distintas. Para esse autor: 

 
Quando está em questão uma demanda de terras por parte de um grupo 
indígena ou de remanescentes de comunidades de quilombos, o juiz 
pergunta, na lista de seus quesitos, se o grupo realmente habita o lugar, 
há quanto tempo etc. Os peritos do fazendeiro que está ocupando a área 
com frequência argumentam que o grupo indígena não se encontrava lá 
há 500 anos e que, portanto, não tem direito à terra. Os antropólogos 
tendem a reagir diante da ideia de definir o direito à terra com base numa 
ocupação ininterrupta desde 1500. Eles não querem ser obrigados a dar 
respostas calcadas numa ótica excessivamente positivista, que acaba 
limitado a visão do que está em jogo. Cabe ao antropólogo mostrar que 
não se trata de utilizar o critério de ocupação desde a chegada dos 
portugueses, mas o das formas tradicionais de ocupação (OLIVEN, 2005, 
p.66). 
 

A leitura jurídica entende a ocupação permanente como aquela em que os grupos 
nunca saíram de seus recortes territoriais desde o período anterior a 1500 (em caso de 
terras indígenas), ou seja, estejam ocupando a terra desde sempre, tal como descrito e 
questionado por Marques (2015, p.318):  

 
Ocupação permanente para essa leitura se dá quando um grupo 
permanece dentro dos limites estabelecidos como terra indígena durante 
todo o processo histórico. Assim, como proceder dessa maneira se a 
formação territorial do Brasil após a invasão europeia foi configurada à 
custa de expropriação, matança, etnocídios, genocídios e várias outras 
práticas de violência que atingem as populações indígenas e 
Quilombolas?  

 
Cabe destacar que, em casos que se referem aos povos e populações tradicionais, 

as interpretações da Lei colocam-se como mera leitura jurídica, sem fundamentação e 
parâmetros identitários. Nesses casos, cabe ao Estado brasileiro garantir os direitos 
assegurados pela Convenção 169, da OIT, que sinaliza para a importância da memória 
social como demarcador de diferença desses grupos. Significa compreender o território 
sob o prisma simbólico, cuja dimensão é condição si ne qua non para sua existência. 

Os embates permanecem na arena política em que projetos de emendas à 
constituição como a PEC 215, apresenta-se como tentativa de dificultar ainda mais os 
processos demarcatórios desses grupos. “Peste 215” é a forma como os indígenas tratam 
a proposta de emenda à Constituição nº 215, de 2000, cuja autoria é do deputado Almir 
Sá, do PL de Roraima. 

 O Projeto de Lei, que está tramitando, busca alterar os artigos 39 e 232 da 
constituição de 1988 com o propósito de transferir do executivo para o Congresso 
Nacional a aprovação dos processos demarcatórios das terras indígenas, bem como a 
ratificação das terras já homologadas. Os deputados que estão apoiando a aprovação da 
PEC são constituintes da bancada ruralista, cujos interesses partidários são extensivos aos 
interesses econômicos.  

Para Marques (2015), há casos em que os grupos passam a obter reconhecimento 
em momentos históricos diferentes e as terras indígenas na atualidade, assim como os 
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territórios Quilombolas, têm sido objeto de disputas, sobretudo por serem áreas de 
interesse de expansão, não só do agronegócio, mas também das diferentes frentes de 
expansão no país. 

Conforme aponta Chauí (1989), o Estado tem direcionado suas ações por 
intermédio de relações ambíguas de legislar, tendo em vista que, ao mesmo tempo em que 
assina a Convenção 169, da OIT, defende a PEC 215. Ao tempo em que garante direitos 
por meio de decretos e o texto constitucional, encontra mecanismos para onerar os 
pleitos, seja no sucateamento das estruturas administrativas responsáveis pelas 
demandas dos grupos, seja delineando condicionantes para barrar as reivindicações. 

De acordo com Foucault (2008, p. 105): “O que modifica o Estado é a arte de 
governar”, e essa arte de governar não tem sido mudada, tendo em vista que os ocupantes 
dos cargos eletivos no país permanecem tendo a mesma linha de atuação, conduzindo as 
demandas sociais conforme seus interesses, afinidades e conveniências. Concordando 
com Chauí (1989), podemos dizer que o Estado brasileiro é fruto e resultado de uma elite 
oligárquica, paternalista e classista. 

E o que a Geografia tem a ver com isso? Pensar sobre os campos de disputa, 
perpetuado por lógicas de poder, das quais Raffestin (1993), Haesbaert (2004) e Souza 
(2003) discutem e demonstram que povos do campo que adquirem elementos sócio-
territoriais fundamentados na alteridade, são tidos como ameaça ao projeto de nação que 
os inclui sob uma dimensão outsider.  

Tais reflexões estão sendo feitas por pesquisadores que colocam a temática 
etnicorracial sob a ótica geográfica promovendo uma ciência de denúncia mas, ao mesmo 
tempo, sinalizam para as de diferença entre os grupos estudados, por intermédio de suas 
práticas culturais (ALMEIDA, 2005) ou sinais diacríticos (BARTH, 1998) que demarcam a 
diferença e o sentido da terra como um “bem viver”. 

 
2.1 Sobre as produções de uma escala que se faz Glocal: diálogos com geógrafos do 
PPGG 
 

 Datam de 2009 a 2015 as produções que fazem referência à questão 
etnicorracial no PPGG. Com exceção da dissertação de mestrado de Monteiro (2013), 
orientada por Maria Franco Garcia, os outros pesquisadores desenvolveram seus 
trabalhos sob a orientação ou co-orientação de Maria de Fátima Ferreira Rodrigues.  

As produções demarcam um espaço até então não investigado no âmbito do 
programa, ao tempo em que apresentam um alinhamento teórico que coloca como 
centralidade a categoria território e suas derivações. No decorrer das investigações de 
pesquisa, os autores evidenciam que o território é mediado por relações de poder que se 
manifestam por intermédio de embates cotidianos, alinhados por uma condição de classe, 
mas também trazendo as evidências do diacrítico e da cultura como elementos que 
caracterizam grupos etnicamente diferenciados.  

As primeiras produções sobre a temática etnicorracial no PPGG/UFPB foram 
publicadas em 2009, por Moreira (2009) e Marques (2009), as autoras dialogaram sobre 
as territorialidades étnicas da comunidade quilombola de Caiana dos Crioulos e do povo 
indígena Potiguara, respectivamente. 

Embora tenha sido o “Talhado”, situada no município de Santa Luzia, a primeira 
comunidade quilombola na Paraíba que teve expressão nacional, a qual foi tema de 
documentário nos anos de 1960, dirigido por Linduarte Noronha, e alvo de estudos 
produzidos nos anos de 1990, por Santos (1998), “Caiana dos Crioulos” foi a comunidade 
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que apresentou maior número de estudos, notadamente pela expressão de suas 
lideranças em espaços públicos. 

 
GRÁFICO 1 - DISSERTAÇÕES SOBRE A QUESTÃO ETNICORRACIAL PPGG/UFPB (2003-2019). 

 

 
 Fonte: http://www.ccen.ufpb.br/ppgg. (Adaptado) 

 
A comunidade é reconhecida também pela arte, tendo sido produzido por Socorro 

Lira, em 2003, Cd com faixas exclusivas de cirandas e cocos de roda cantados na 
comunidade e que ganharam expressão nacional. 

Motivada pela iniciação científica e os resultados de sua monografia, que também 
versou sobre o tema, Moreira (2009) investiga a construção do território do 
remanescente de quilombo de Caiana dos Crioulos, localizado no município de Alagoa 
Grande – PB. A resistência é apresentada pela dimensão da terra que se faz herança e pelos 
caminhos de uma topografia de difícil acesso e o sincretismo religioso como marca na 
comunidade. Os rezadores curam, mas também mantém as memórias do “reinado 
encantado”, escritura talhada em uma rocha, que para os moradores, significa lugar de 
segredo a partir de uma escrita que nunca poderá ser “desencantada” ou descoberta. 

O lugar ainda é pauta de reflexão de Moreira (2009) quando se utiliza das letras de 
uma ciranda para explicar as origens da Toponímia de Caiana. Para a autora, a ciranda 
“Lavadeira” simboliza o passado de escravidão, cujas forma de trabalho estiveram 
presentes pela monocultura canavieira:  

 
A Lavadeira (ciranda) 

 
A lavadeira que lavava minha roupa 

Tá quase louca de me procurar, 
Ela lavava na palha da cana, 
Da cana caiana do canaviá. 

(MOREIRA, 2009, p. 84). 
 

Os dilemas entre o partir e o ficar também são evidenciados pela autora que, ao 
traçar as rotas de migração para o Rio de Janeiro, demonstra que os laços identitários 
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permanecem por constatar a preferência dos casamentos entre famílias da própria 
comunidade. 

Os casamentos são eventos planejados e de muita fartura, constroem latadas e 
espaços para o forró. A peregrinação até a igreja de Alagoa Grande também transforma-
se em evento que une as famílias e dá sentido ao viver em comunidade. 

Com sua pesquisa, Moreira (2009) cria um espaço de anunciação de um saber 
geográfico sobre as comunidades quilombolas na pós-graduação na Paraíba e, no mesmo 
período, Marques (2009) evidencia os grupos indígenas. 

Naquele período, os estudos sobre a questão indígena eram realizados por outras 
ciências, notadamente antropólogos que realizaram trabalhos acadêmicos sobre os 
Potiguara, único grupo identificado na Paraíba até 2006. As produções eram centralizadas 
na figura de Moonen (1990), que tinha vasta experiência de trabalho iniciada no final dos 
anos de 1970. 

A autora analisou o processo de construção do território e da territorialidade 
étnica dos índios Potiguara da Aldeia Três Rios, localizada no município de Marcação, 
Paraíba, enfatizando a luta pelo território tradicional da referida aldeia nas situações de 
conflito. Naquele período, o povo Potiguara passava por um processo emergente, o qual 
retomava espaços de uso tradicional que haviam sido esbulhados pela Companhia de 
Tecidos Rio Tinto e as usinas de cana de açúcar.  

Para Marques (2009), a retomada dessa aldeia, realizada em 04 de agosto de 2003, 
configurou-se como um movimento de reafirmação da identidade e da memória coletiva 
desse grupo étnico. Destaca-se o diálogo entre os saberes que utilizamos, e as dinâmicas 
da(s) territorialidade(s) étnica(s) dos Potiguara, que transcenderam a fronteira étnica, ou 
seja, a fronteira das aldeias, que se estende em diferentes escalas. A luta pela conquista do 
território e as práticas de resistência dos indígenas de Três Rios configuraram traços 
relevantes da reafirmação da identidade étnica Potiguara, verdadeiros vetores para a 
conquista do território.  

Para a autora, duas dimensões das territorialidades foram priorizadas: a interna e 
a externa à fronteira étnica e foi através delas que conseguimos compreender as 
dinâmicas do spaço-tempo Potiguara. Essas dinâmicas foram caracterizadas como 
territorialidade étnica, no singular, para quando referir-se aos processos internos do 
grupo, e territorialidades étnicas, no plural, para quando se mencionam as dinâmicas que 
se processam além das fronteiras étnicas potiguara.  

Internamente, as dinâmicas do uso e ocupação do território étnico se processam 
de forma individual e coletiva. A moradia, os quintais, terreiros e roçados são espaços 
familiares individuais. Já a oca, o campo de futebol, manguezal, as cabeceiras dos rios, 
matas, escola, posto de saúde, são de espaços coletivos de uso comum do grupo. Casa, rua, 
sítio, paul, oca, roçado são nomenclaturas que caracterizam a territorialidade de 
apropriação individual de dimensão familiar e a territorialidade de usufruto comum ou 
coletivo. Nesse panorama da aldeia, são construídas as estratégias de reprodução social 
do grupo étnico.  

No contexto das territorialidades étnicas da luta pela terra, os indígenas utilizaram 
espaços públicos para mobilizar, publicizar e reafirmar a identidade indígena. Nesses 
momentos de mobilização, os Potiguara contam com o apoio da rede de solidários e do 
conjunto das aldeias que compõe o território tradicional indígena. O toré se caracteriza, 
nesse contexto, como fator simbólico e político da luta pela terra, tornando-se uma 
dimensão da territorialidade étnica fundamental para a compreensão do grupo. 
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Santana (2011) destaca a figura da mulher quilombola na construção da 
identidade étnica do grupo. Ao estabelecer um diálogo interdisciplinar, considera que a 
mulher desempenha diversos papéis dentro da comunidade, seja nos espaços domésticos, 
sociais e religiosos, mas principalmente em transmitir alguns aspectos da memória que 
reafirmam a identidade do grupo, através das práticas culturais vivenciadas no cotidiano 
de seus membros. 

Destaca também os processos migrantes dos homens da comunidade para a cidade 
do Rio de Janeiro, o que acarreta na permanência das mulheres na comunidade e sua 
necessidade de ocupação de espaços domésticos e políticos. 

Monteiro (2013) estuda as mulheres quilombolas, estabelecendo o recorte 
espacial da Paraíba na produção do espaço agrário em dezessete comunidades, 
perfazendo uma abordagem qualitativa, através de trabalhos de campo. 

Para a autora, ao analisar o papel desempenhado pelas mulheres quilombolas no 
âmbito da divisão sexual do trabalho, são considerados trabalho as atividades que geram 
valor econômico, estando as mulheres situadas em uma condição desigual. Os homens, na 
maioria dos casos analisados, assumem a condição de chefes familiares ocupando o papel 
de mantenedor econômico. Outro elemento expresso pela autora diz respeito à migração 
como alternativa econômica de reprodução familiar realizada pelos homens, as mulheres 
nesse contexto, assumem o trabalho no roçado e de permanência na terra. Quando as 
mulheres ocupam espaço fora de suas comunidades, elas assumem a função de 
domésticas, o que reforça os papéis de gênero desempenhados por homens e mulheres 
no interior das comunidades e fora dela. 

Ao analisar o processo de construção do território e da identidade étnica da 
Comunidade quilombola “Grilo”, situada no município de Riachão do Bacamarte/PB, 
Maracajá (2013) discute o território materializado pelo poder, ao tempo em que 
demonstra que as territorialidades da comunidade originam-se de uma memória 
ancestral. Para a autora, pensar sobre os traços de formação da comunidade é importante 
para compreendermos a dimensão étnica, figurada nas relações de parentesco, identidade 
territorial e práticas culturais. Partindo dessa perspectiva, afirma que a ciranda, a relação 
com a terra e a religiosidade comportam elementos constituintes da memória quilombola, 
ao tempo em que se coloca como marcas de diferença da identidade étnica. 

Ao estudar os movimentos do século XIX, “Ronco da Abelha” e “Quebra Quilos”, a 
autora lança a hipótese de que, nos lugares em que houve a eclosão desses movimentos 
na Paraíba, ocorreu a reivindicação pela terra de grupos quilombolas. Nesse contexto, a 
comunidades quilombola do Grilo resulta desse processo de resistência. 

Cavalcante (2013) coloca como centralidade a lei 10.639/2003 estabelecendo uma 
análise sobre o ensino de Geografia na Escola de Ensino Fundamental Professora Antônia 
do Socorro da Silva Machado, situada na comunidade quilombola de Paratibe, limite sul 
da cidade de João Pessoa. Os autores realizam um perfil dos discentes e docentes que 
frequentam a escola, indagando sobre questões relativas ao autorreconhecimento, 
preconceito racial e à importância do ensino de Geografia em conteúdos referentes à 
identidade territorial quilombola. Com base em descrições de eventos realizados na 
escola e reflexões sobre o cotidiano escolar, os autores afirmam que o ensino de Geografia 
ofertado tem possibilitado contribuições primorosas no trato da questão étnico-racial. 

Silvestre (2015) estuda a correlação de forças instauradas nos discursos 
parlamentares que fazem menção aos remanescentes de quilombos. Para o autor, esses 
discursos estão imbuídos de interesses relativos às tentativas de impugnação das políticas 
públicas destinadas para essas comunidades. Ao indagar se as políticas de regularização 
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fundiária influenciam na permanência ou no êxodo dos moradores de Caiana dos Crioulos, 
o autor afirma que, embora o estado brasileiro tenha avançado no âmbito das políticas de 
inclusão social, a regularização territorial apresenta limitações e dinamizações nos 
territórios quilombolas, a exemplo dos processos migratórios constantes. 

 
TABELA 1 - DISSERTAÇÕES SOBRE A QUESTÃO ETNICORRACIAL PPGG/UFPB (2003-2019) 

 

Ano Autores (as) Títulos Orientador (a) 
Comunidades/ 

localização 

2009 

Alecsandra 
Pereira da 

Costa 
Moreira 

A luta pela terra e a 
construção do 

território 
remanescente de 

quilombo de Caiana 
dos Crioulos, Alagoa 

Grande-PB. 

Maria de Fátima 
Ferreira Rodrigues. 

Comunidade Caiana 
dos Crioulos – 

Alagoa Grande - PB. 

2009 

Amanda 
Christinne 

Nascimento 
Marques. 

Território de Memória e 
Territorialidades da 

Vitória dos Potiguara 
da Aldeia Três Rios. 

Maria de Fátima 
Ferreira Rodrigues 

Aldeia Três Rios – 
Marcação – PB. 

2011 

Jussara 
Manuela 
Santos de 
Santana 

Territorialidade 
Quilombola: um olhar 

sobre o papel feminino 
em Caiana dos 

Crioulos, Alagoa 
Grande, PB 

Maria de Fátima 
Ferreira Rodrigues. 

Comunidade Caiana 
dos Crioulos – 

Alagoa Grande - PB. 

2013 
Karoline dos 

Santos 
Monteiro 

As mulheres 
quilombolas na 
Paraíba: terra, 

trabalho e território. 

Maria Franco García 
Comunidades 
Quilombolas do 

Estado da Paraíba. 

2013 
Maria Salomé 

Lopes 
Maracajá 

Território e memória: a 
construção da 

territorialidade étnica 
da Comunidade 

quilombola Grilo, 
Paraíba. 

Maria de Fátima 
Ferreira Rodrigues 

e Josias Galvão 

Comunidade 
Quilombola Grilo – 

PB. 

2013 
Ygor Yuri de 

Luna 
Cavalcante 

O ensino de Geografia 
na educação 
quilombola: 

experiências na escola 
municipal de ensino 

fundamental 
professora Antônia 

Socorro da Silva 
Machado - comunidade 
negra de Paratibe, PB 

Maria de Fátima 
Ferreira Rodrigues 

Comunidade Negra 
de Paratibe – PB. 

2015 

Diego de 
Oliveira 
Silvestre 

 

O constitucional e o real 
da Política de 
Regularização 

Territorial 
Quilombola: Uma 

análise da Comunidade 

Josias de Castro 
Galvão e Maria de 
Fátima Ferreira 

Rodrigues 

Comunidade Caiana 
dos Crioulos – 

Alagoa Grande - PB. 

http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/alecsandra_pereira.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/alecsandra_pereira.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/alecsandra_pereira.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/alecsandra_pereira.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/alecsandra_pereira.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/alecsandra_pereira.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/alecsandra_pereira.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/amanda_marques.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/amanda_marques.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/amanda_marques.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/amanda_marques.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/jussara_santana.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/jussara_santana.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/jussara_santana.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/jussara_santana.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/jussara_santana.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/jussara_santana.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/karoline_monteiro.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/karoline_monteiro.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/karoline_monteiro.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/karoline_monteiro.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/maria_salome.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/maria_salome.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/maria_salome.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/maria_salome.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/maria_salome.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/maria_salome.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/ygor_yuri.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/ygor_yuri.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/ygor_yuri.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/ygor_yuri.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/ygor_yuri.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/ygor_yuri.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/ygor_yuri.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/ygor_yuri.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/ygor_yuri.pdf
http://www.geociencias.ufpb.br/posgrad/dissertacoes/ygor_yuri.pdf
http://www.ccen.ufpb.br/ppgg/contents/documentos/dissertacoes/diego_silvestre.pdf
http://www.ccen.ufpb.br/ppgg/contents/documentos/dissertacoes/diego_silvestre.pdf
http://www.ccen.ufpb.br/ppgg/contents/documentos/dissertacoes/diego_silvestre.pdf
http://www.ccen.ufpb.br/ppgg/contents/documentos/dissertacoes/diego_silvestre.pdf
http://www.ccen.ufpb.br/ppgg/contents/documentos/dissertacoes/diego_silvestre.pdf
http://www.ccen.ufpb.br/ppgg/contents/documentos/dissertacoes/diego_silvestre.pdf
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de Caiana dos Crioulos 
– Alagoa Grande/PB.” 

       Fonte: Elaboração própria a partir de informações do site http://www.ccen.ufpb.br/ppgg.  

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Destacamos que o direito à diferença passa a ser garantido pelo Brasil, pois houve 

uma preocupação não só do Estado brasileiro, mas também da comunidade internacional, 
em discutir os problemas enfrentados pelas populações tradicionais, principalmente 
depois de 1988.  

Essa necessidade de discussão vem se dando também por meio de legislação que 
garante o direito coletivo desses grupos. Entretanto, a concretização dessas leis ainda é 
um obstáculo. Como foi discutido, as dificuldades de interpretação das leis ou a 
inexistência delas, o despreparo das instituições e a burocratização dos processos 
demarcatórios que tramitam no Brasil têm acarretado, muitas vezes, na sensação de 
omissão do Estado e no aumento dos conflitos territoriais. 

Existe uma morosidade da justiça na resolução dos casos de violência, usurpação 
de terras e privilégio dos interesses econômicos e políticos pautados na lógica de 
expansão capitalista. Os órgãos responsáveis pela tutela e desapropriação desses 
territórios tardam em realizar os estudos preliminares, percorrendo, assim, os trâmites 
demarcatórios normatizados. 

Considerando as produções sobre a questão étnicorracial na Geografia durante o 
período de 2003 a 2019, destacamos que a temática é objeto de reflexão dos geógrafos 
entre os anos de 2009 a 2015. O não aparecimento de pesquisas na área pode ser atrelada 
à falta de linhas temáticas que abarquem a discussão no âmbito do programa de pós-
graduação. Outro indicador relevante, diz respeito a saída da pesquisadora que 
desenvolvia estudos sobre o tema no programa, o que pode ter desmotivado a inserção 
de novas pesquisas. 

Destaca-se que, das 7 dissertações defendidas, 4 delas resultaram de pesquisas 
desenvolvidas no âmbito da iniciação cientifica e de trabalhos monográficos, o que 
demonstra que o interesse pelo tema é resultante de trabalhos anteriores e que os 
pesquisadores buscam na pós-graduação o aprofundamento da temática em questão. Com 
exceção de um autor, o restante é integrante do grupo de pesquisa “Gestar: território, 
trabalho e cidadania”, cadastrado no CNPq e que vem discutindo a temática étnicorracial 
no âmbito da ciência geográfica. 

Durante a análise das produções, identificamos discussões relacionadas à questão 
de gênero, especificamente à participação das mulheres na luta pela terra; à diversidade 
das formas ocupação do território e as estratégias de resistência estabelecidas por meio 
da organização do movimento negro; ao processo de identidade quilombola; ao acesso às 
políticas públicas e às legislações.  

As produções apresentam um alinhamento teórico que colocam como centralidade 
a categoria território e suas derivações. No decorrer das investigações de pesquisa, os 
autores evidenciam que o território é mediado por relações de poder, que se manifestam 
por intermédio de embates cotidianos, alinhados por uma condição de classe, mas 
também trazendo as evidências do diacrítico e da cultura como elementos que 
caracterizam grupos etnicamente diferenciados. Os textos analisados denunciam o 
descaso para com esses grupos étnicos, ao tempo em que sinalizam que cabe ao Estado 
brasileiro garantir os direitos assegurados pela Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalho – OIT e a Constituição Brasileira de 1988, que ratificam a 

http://www.ccen.ufpb.br/ppgg/contents/documentos/dissertacoes/diego_silvestre.pdf
http://www.ccen.ufpb.br/ppgg/contents/documentos/dissertacoes/diego_silvestre.pdf
http://www.ccen.ufpb.br/ppgg
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importância da memória social como demarcador de diferença desses grupos. Significa 
compreender o território sob o prisma simbólico, cuja dimensão é condição si ne qua non 
para sua existência. 
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TERRITÓRIOS DE RESISTÊNCIA: A LUTA DO MOVIMENTO QUILOMBOLA NA 
PARAÍBA, UMA ANÁLISE A PARTIR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO MPF/PB. 

 
Iany Elizabeth da Costa 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
A escravidão no Brasil deixou um legado de exclusão social para a população negra 

(COSTA, 1999). Onde houve escravidão, ouve resistência negra (REIS&SILVA, 1989). Os 
quilombos, nesse sentido, forjaram-se sob o signo de luta por liberdade na Diáspora. 
Segundo Leite (2003) falar em quilombos e quilombolas atualmente é repensar o lugar 
histórico deste povo, que emergiram no cenário político pós-88, como uma categoria de 
“novos” sujeitos reivindicando uma “nova cidadania” e “direitos também de um novo tipo” 
(DAGNINO, 2004). Autores como Porto-Gonçalves (2002) e Lima (2014) criticam essa 
terminologia de “novos” sujeitos, pois, percebem esses sujeitos na verdade como “outros”, 
a partir da categoria de insurgentes, que tiveram que se reinventar, para continuar 
existindo.  

Tornando-se “ativistas incômodos” (ARRUTI, 2015), frente à identidade 
homogeneizada pela Constituição de 1988, no Art. 68 da ADCT (BRASIL, 1988) que longe 
de afirmar direitos, criaram na verdade uma “classificação” que não levou em conta as 
especificidades dos quilombos, abrindo espaço para contestações. Nesse contexto, a partir 
da articulação do Movimento Negro surge a Coordenação Nacional de Articulação das 
Comunidades Negras Rurais e Quilombolas - CONAQ no ano de 1996, constituindo-se 
como a maior entidade representativa dos quilombolas brasileiros. Em consonância, 
surgem entidades quilombolas nos estados brasileiros, destacamos a Coordenação 
Estadual de Comunidades Negras e Quilombolas da Paraíba - CECNEQ fundada em 2004, 
por meio da articulação de quilombolas, do Movimento Negro paraibano e de Ongs, esta 
entidade e suas lideranças torna-se objeto de nosso estudo, pela sua importância na luta 
social pela terra na Paraíba.  

A discussão apresentada neste artigo é fruto de algumas considerações sobre a luta 
do Movimento Quilombola paraibano, a partir da categoria de território de resistência.  
Buscaremos analisar discursivamente as falas quilombolas nas Audiências Públicas do 
MPF/PB, no sentido de compreender como o território se ressignifica enquanto espaço de 
luta coletiva. Utilizando para isso, teóricos como Haesbaert (2004), Santos (2006), Saquet 
(2011), Raffestin (1993) com o objetivo de discutir o território enquanto categoria de luta 
para o povo quilombola e para a efetivação das políticas públicas, pois, “quilombo sem 
território é quilombo sem futuro” (CECNEQ, 2016, p.1). 

Partindo da premissa que as vivências coletivas grifam o território, logo é 
ressignificado, a partir da territorialidade étnica, teóricos como Bonnemaison (2000), 
Porto-Gonçalves (2002) e Flores (2008) materializam essa discursão por meio da 
percepção que a sociedade territorializa o território, sendo este fundamental para a sua 
existência material. Por essa razão compreender como o território se ressignifica na luta 
do movimento quilombola paraibano, torna-se relevante, pois, nos possibilita discuti-lo, a 
partir de outros lugares de fala, representando uma gente que já “esperaram demais, por 
vários séculos, para serem reconhecidos como seres humanos e cidadãos brasileiros” 
(CECNEQ, 2016, p.1). 
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2 TERRITÓRIO DE RESISTÊNCIA NA LUTA DO MOVIMENTO QUILOMBOLA 
PARAIBANO: QUESTÕES INICIAIS. 
 

A escravidão no Brasil deixou um legado de exclusão social para a população negra, 
segundo Costa (1999, p. 252): “a escravidão brasileira, como a escravidão em outras 
partes do Novo Mundo, foi um sistema de exploração do trabalho baseado na posse sobre 
o trabalhador”. Essa relação foi estabelecida principalmente pela diferenciação da raça, 
segundo Schwarcz (1993) o fator racial foi utilizado na formulação de discursos racistas 
com o intuito de determinar o destino do individuo negro104 em sociedade. Onde houve 
escravidão, também ouve resistência, empreendida por homens e mulheres em situação 
de cativeiro (REIS; SILVA, 1989).  

Os quilombos no Brasil colonial foram definidos juridicamente segundo o Conselho 
Ultramarino Português (1740) como sendo “toda habitação de negros fugidos que passem 
de cinco, em parte desprovida, ainda que não tenham ranchos levantados, nem achem 
pilões neles”. Para Carvalho (2012, p. 465) eles são entendidos “como fenômeno histórico, 
[..] parte de um conjunto mais amplo de estratégias de sobrevivência e resistência escrava. 
Por essa razão eles são dinâmicos, mudando no tempo e no espaço”. Esses núcleos de  
resistência receberam diferentes nomes nas Américas, segundo Gomes e Reis (2013, p. 
10):  

 
Na América espanhola, palenques, cumbes etc.; na inglesa, marrons; na 
francesa, grand maroonage, (para diferenciar da petit maroonage, a fuga 
individual, temporária). No Brasil esses grupos eram chamados 
principalmente de quilombos e mocambos e seus membros, quilombolas, 
calhambolas ou mocambeiros. 

 
Tais indícios nos demostram que o fenômeno do aquilombamento foi recorrente 

nas Américas em todos os lugares onde a escravidão, para Lima (2002, p.39): “hoje a 
expressão quilombagem corresponde a todas as ações de resistência da população negra 
contra as opressões”.  Arruti (2015, p.219) reitera esse debate quando expõe que: 

 
A tradução mais acabada [..] é encontrada na definição dada por Abdias 
do Nascimento ao que ele chamou de “quilombismo” (NASCIMENTO, 
1980) [..] “Quilombo não significa escravo fugido” sintetiza o autor. 
“Quilombo quer dizer reunião fraterna e livre, solidariedade, convivência, 
comunhão existencial” (NASCIMENTO, 1980. P.263). 

 
Essa comunhão na Diáspora fortaleceu a luta do povo negro frente à exclusão 

social.  Nesse contexto os remanescentes quilombolas no Brasil na atualidade 
ressignificam sua identidade, por meio, da articulação do Movimento Negro na 
Constituinte (PEREIRA, 2010) tal ação buscou desconstruir o “mito da Democracia Racial” 
que conforme Bitencourt (2010, p.199) foi criado “para fundamentar uma 
homogeneização cultural e omitir as diferenças e as desigualdades sociais”. De acordo 
com Leite (2003) falar em quilombos e quilombolas atualmente é repensar qual a posição 

 
104 Segundo Mattoso (1982) até 1850 a distinção entre escravizados, livres e libertos foi definida pela 
sociedade escravista, por meio da raça, tidos como “homens de cor” e sempre associados à escravidão, estes 
indivíduos estiveram submetidos à segregação e a trabalhos insalubres. Os brancos e os brancos pobres 
estavam proibidos de realizar tarefas de “negros”. Tal prática contribuiu para a exclusão do povo negro 
brasileiro. 
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histórica que esse grupo étnico-racial ocupa secularmente na sociedade brasileira e qual 
é a importância do uso/vivência do território para essa população. 

Os remanescentes quilombolas ao ressurgirem no cenário político brasileiro sob o 
signo de luta contra a invisibilidade apresentam-se como “nova” categoria no Movimento 
Social em meio a outros “novos” sujeitos que cobram do Estado o direito a uma “nova 
cidadania” (DAGNINO, 2004), lutando por “direitos também de novo tipo” (DAGNINO, 
2004, p.203). Porto-Gonçalves (2002, p. 220) critica a categoria de “novos sujeitos” 
quando expõe que: 

 
Ou dito de outra forma, esses sujeitos que muitos chamam novos, embora 
não o sejam tanto, põem em debate outras questões, outras relações, eles 
(a)s que tiveram que se forjar em situações assimétricas de poder, mas 
que nem por isso se anularam e, mais do que resistir, R-Existiram, se 
reinventaram na sua diferença. 

 
 Lima (2014, p.307) dialoga com Porto-Gonçalves (2002) na critica a terminologia 

de novos sujeitos, pois, segundo ele: 
 

Adjetivar esses grupos recalcitrantes como “novos” sujeitos é uma 
maneira de aludir a um conteúdo, até então implícito, no horizonte 
objetivo eurocêntrico. Dai por que ser mais razoável considera-los como 
“outros” sujeitos, e não exatamente como “novos” sujeitos. 

 
 A emergência quilombola na perspectiva de “outros” sujeitos e não “novos” 

sujeitos estão relacionados com a luta social pela terra e a ressignificação da identidade 
(COSTA, 2016) para garantir direitos. A Constituição de 1988 abriu espaço para o 
reconhecimento do povo quilombola enquanto categoria social, por meio, da inserção do 
artigo 68 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT (BRASIL, 1988)105 
que estabeleceu não apenas o reconhecimento étnico, mas o dever do Estado brasileiro 
de dar garantias à posse definitiva de seus territórios.  

O reconhecimento jurídico do Estado à emergência quilombola na Constituição de 
1988 os inseriu na luta social por equidade, ainda que, “não sejam poucos e nem triviais 
os obstáculos que se apresentam para efetivação dos direitos dessas comunidades” (IPEA, 
2000, p. 493), principalmente, quando estão relacionados à regulamentação fundiária, 
pois, “na medida em que seus direitos fundiários foram reconhecidos, ainda que com 
limitada implementação, as comunidades quilombolas, passaram a protagonizar conflitos 
relevantes no cenário brasileiro atual” (IPEA, 2000, p.493), tornando-se uma verdadeira 
“Via Crucis” (BANAL, 2013, p.18) a titularidade territorial e o acesso os direitos sociais. 

Autores como Almeida (1996), Escobar (2000) e O’Dwyer (2002) criticam essa 
identidade homogeneizada pela Constituição de 1988, pois, quando o Estado brasileiro 
“criou” uma categoria jurídica para o povo quilombola, não foi levado em consideração as 
especificidades de cada comunidade, tornando-se difíceis os processos de “classificação” 
quilombola. Essa identidade atribuída aos quilombolas no pós-88 foi utilizada por estes 
como “instrumentos de luta pelo reconhecimento de direitos sociais” (TRECCANI, 2006, 

 
105 Segundo Mattos e Dantas (2012, p. 140): Para entender a redação do artigo 68 e sua inclusão nas 

disposições transitórias da Constituição é preciso levar em consideração, primeiramente, o fortalecimento 

dos movimentos sociais no país, ao longo da década de 1980, e a revisão por eles proposta da memória 

pública da escravidão e da abolição. 
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p. 14) e para a articulação enquanto movimento social na luta por territórios e direitos 
sociais.  

Nesse processo de formação do Movimento Quilombola no Brasil, surge a 
Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Quilombolas - CONAQ no 
ano de 1996, organizando-se segundo Sousa (2008) como movimento social na luta por 
direitos sociais e territoriais, a partir, da experiência do Movimento Negro, constituindo-
se como a maior entidade representativa dos quilombolas brasileiros, formada por 
lideranças de diversos estados, sendo também, formada por “entidades estaduais a 
exemplo da ACONERUQ, ACQUIERJ e a Federação N’GOLO, que correspondem [..] as 
federações dos estados do Maranhão, Rio de Janeiro e Minas Gerais” (JORGE, 2015, p. 148). 

No estado da Paraíba, em consonância com a mobilização nacional e com a ação do 
Movimento Negro paraibano (FONSECA, 2012) e da ONG AACADE106 surge a Coordenação 
Estadual de Comunidades Negras e Quilombolas da Paraíba- CECNEQ no ano de 2004 
tendo como objetivo a articulação e representatividade quilombola no âmbito estadual, 
atuando em diversos espaços sociais, políticos e de militância. A CECNEQ e as lideranças 
quilombolas tornam-se objetos de nossa pesquisa doutoral em andamento, pela sua 
importância na luta social pela terra, mas também, pelas lacunas existentes nos trabalhos 
acadêmicos que ao tratarem da questão acabam trazendo informações repetitivas e 
inconclusas sobre este movimento. 

Tais silêncios nos motivam a buscar compreender não apenas a importância social 
da CECNEQ, mas também, como a relação de luta pela posse definitiva território ancestral 
sai do campo do micro (relação de cada comunidade com seu território) para o macro (o 
território enquanto luta coletiva do movimento quilombola na Paraíba). Nesse sentido, os 
espaços de reivindicação por direitos como as Audiências Públicas para quilombolas, 
organizadas na Paraíba pela Procuradoria dos Direitos do Cidadão – MPF/PB fazem parte 
dos locais de campo de nossa pesquisa, pois, são nesses espaços de fala que buscamos 
destacar como a questão territorial se reconfigura. 

Nesse sentido, o território assume uma nova conotação, a partir das múltiplas 
vivências do povo quilombola, pois, traz consigo um emaranhado de relações 
sentimentais e simbólicas, que ultrapassa o simples uso da terra, para se tornar um espaço 
ressignificado por práticas sociais de: identidade e cultura (ALMEIDA, 1996). Tais, 
práticas são construídas continuamente pelo uso deste território pelo povo quilombola, 
que insere nele uma relação de ancestralidade, por essa razão, buscar compreender como 
a questão territorial se configura, a partir, do lugar de fala da CECNEQ é “admitir vários 
tipos de territórios que coexistiriam no mundo contemporâneo, dependendo dos 
fundamentos ligados ao controle e/ou apropriação do espaço (....) cada um deles com uma 
dinâmica própria” (HAESBAERT, 2004, p. 76). Para Milton Santos (2006, p.14): 

O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento 
de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do 
trabalho, o lugar da resistência, das trocas materiais e espirituais e do 
exercício da vida. 

Pensar no território, a partir, da questão identitária, é compreender que o processo 
de autoafirmação e mobilização quilombola enquanto movimento social está diretamente 
relacionado à luta pela posse definitiva deste espaço de recriação da Diáspora Africana, 
sendo o território, compreendido segundo Souza (2008, p.86) como: “Um campo de 

 
106 Associação de apoio aos assentamentos e comunidades afrodescendentes. 
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forças, uma teia ou rede de relações sociais que, a partir de sua complexidade interna, 
define, ao mesmo tempo, um limite, uma alteridade”. 

A CECNEQ ao fundamentar sua carta de repúdio a PEC 215/00107 e a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) 3239108 direcionada ao INCRA-PB, a partir, da premissa 
que “o futuro dos quilombos está vinculado ao território: quilombo sem território é 
quilombo sem futuro” (CECNEQ, 2016, p.1), reitera essa relação identitária entre os 
quilombolas e o território, abrindo espaço para discutir a questão do poder e do racismo 
que incide na morosidade dos processos de titulação territorial.  

Para Souza (2008, p.78) o território: “é fundamentalmente um espaço definido e 
delimitado por e a partir de relações de poder. Que se constituem como caminhos de 
entendimento para compreensão da relação do sujeito com o território e como este se 
redefine, a partir, dessa relação”. Segundo Bonnemaison (2002, p. 99) “um território é 
sobretudo um conjunto de lugares hierarquizados, conectados a uma rede de itinerários. 
A etnia se cria e se fortalece pela profundidade de sua ancoragem no solo”, para o autor, a 
territorialidade emana da etnia, e esta é fruto das relações entre as vivências culturais de 
um grupo e a trama hierarquizada de um lugar, ações que grifam o solo, constituindo-o 
como um território. 

Para Saquet (2011) o território passa a ser compreendido como um produto de 
conflitos e contradições sociais das experiências múltiplas dos sujeitos, segundo Raffestin 
(1993) a formação do território é constituída, a partir da ação do homem, definida pelas 
relações de poder (econômicas, políticas e culturais) e é a principal categoria para analisá-
lo como um todo.  Ainda em Raffestin (1993, p. 78): 

O território [..] não poderia ser nada mais que o produto dos atores 
sociais. São esses atores que produzem o território, partindo da realidade 
inicial dada, que é o espaço. Há portanto um “processo” do território, 
quando se manifestam todas as espécies de relações de poder, que se 
traduzem por malhas, redes e centralidades cuja permanência é variável 
mas que constituem invariáveis na qualidade de categorias obrigatórias. 

 

Essas relações de poder fundamentadas no racismo e na negação de direitos são 
apropriadas pelo Movimento Quilombola na Paraíba, para reivindicar seus territórios, 
bem como, a equidade de acesso aos direitos sociais, quando denunciam que “a maioria 
dos quilombos da Paraíba fica na região do semiárido, com problemas gravíssimos de 
insegurança alimentar e hídrica. [...] O território é condição primordial para a afirmação 
da dignidade” (CECNEQ, 2016, p.1). A negação de direitos, o insere como um caso de 
injustiça ambiental, que segundo Herculano e Pacheco (2006, p. 113) são: “um tipo de 
injustiça que surge em sociedades desiguais [que], do ponto de vista econômico e social, 
destinam a maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento [..], aos povos étnicos 
tradicionais, [..]”. 

 
107 A PEC 215 - pretende transferir para o Congresso a demarcação de terras tradicionais. Disponível em: 
http://amazonia.org.br/2017/09/bancada-ruralista-ja-propos-25-projetos-de-lei-que-ameacam-
demarcacao-de-terras-indigenas-e-quilombolas/. Acesso em: 13 set. 2019.  
108 Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3239- a ação foi ajuizada pelo Partido da Frente Liberal 
(PFL), atual Democratas (DEM), contra o Decreto 4.887/2003, derrubada recente por decisão em última 
instância do STF que declarou a validade do Decreto 4.887/03 (STF/FEV/2018). Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=369187. Acesso em: 13 set. 2019. 
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Essa negação de direitos sociais e territoriais é recorrente na questão quilombola 
na Paraíba, conforme nos aponta Costa (2016, p. 55) em entrevista com um representante 
do setor dos quilombolas do INCRA-PB, este relatar que: “Os processos de demarcação 
dos territórios quilombolas na Paraíba, esbarram na burocracia, nos diversos processos 
de contestação, empreendidos pelos proprietários das terras reivindicadas pelos 
quilombolas [...]”. Tais problemáticas são frutos das relações raciais do passado, de 
processos sociais de discriminação e exclusão, que se mantém, a partir de negações de 
direitos, em uma sociedade que “constitui suas relações por meio do racismo [..] [tem] em 
sua geografia lugares e espaços com marcas dessa distinção social” (PORTO-GONÇALVES, 
2003, p.2). 

 Sendo os quilombos, um desses territórios, que sofrem a morosidade das 
titulações territoriais, do acesso às políticas sociais, das injustiças ambientais, 
provenientes dos interesses dos grandes latifúndios, da especulação imobiliária e de 
outros agentes do capital, que não tem interesse na titulação do território quilombola. 
Sendo assim, essa relação entre o dinheiro e território ultrapassa as garantias 
constitucionais da titularidade quilombola e acaba recaindo na questão monetária e 
burocrática, reafirmando a distinção social desses territórios pela discriminação racial, 
segundo Santos (2006, p. 13) essa relação de poder se expressa na seguinte premissa: “o 
dinheiro, que tudo busca desmanchar, e o território, que mostra que há coisas que não se 
podem desmanchar”.  

Neste sentido, a luta do Movimento Quilombola na Paraíba, visa reafirmar que o 
território étnico não se pode desmanchar, pois, este é fruto de conjunto de vivências 
coletivas que o compõe enquanto territorialidade familiar, enquanto chão das raízes 
ancestrais, torna-se assim um território de luta na diáspora por identidade, cidadania e 
direitos humanos, e essa luta se territorializa nos espaços de poder, sendo as Audiências 
Públicas do MPF/PB, um desses espaços que lançamos olhares neste presente texto.  

2.1 Outros sujeitos em questão: Falas quilombolas nas Audiências Públicas do 
MPF/PB e a invisibilidade social 

 
O território enquanto chão familiar e identitário do povo quilombola na Diáspora, 

assume uma nova categoria expressa por meio de um espaço geográfico que é apropriado, 
sendo esse processo de apropriação compreendido como: territorialização – enseja 
identidades – territorialidades – que se inscrevem em processos dinâmicos e multáveis, 
materializando-se em cada momento, em uma determinada ordem, em uma determinada 
configuração territorial, em uma tipologia social (BOURDIEU, 1989). Essa identidade 
produz mecanismo que se apropriam do lugar109, a partir do envolvimento que os sujeitos 
têm como ele, grifando-o por meio de suas vivências coletivas, seus embates e relações de 
poder. Nesse sentido, segundo Porto-Gonçalves (2002, p.14): 

 
Estamos longe, pois, de um espaço-substância e, sim, diante de uma tríade 
relacional território-territorialidade-territorialização. A sociedade se 
territorializa sendo o território sua condição, existência material. É 
preciso recuperar essa dimensão material, sobretudo esse momentos 
como o que vivemos em que se dá cada vez mais importância a dimensão 

 
109 Segundo Tuan (1980, p. 203) o lugar “é uma mistura singular de vistas, sons e cheiros, uma harmonia 
impar de ritmos naturais e artificiais [..] sentir um lugar é registrar pelos nossos músculos e ossos, nossa 
relação com ele”. 
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simbólica, quase sempre de modo unilateral, como se o simbólico se 
opusesse ao material. 

 
Flores (2008, p.119) complementa essa relação material e simbólica como 

indissociáveis na perspectiva da territorialidade, quando nos aponta que “o processo de 
territorialização se insere nas premissas da salvaguarda da cultura material e da própria 
prática da ancestralidade quilombola”.  Os dispositivos legais já mencionados 
anteriormente que garantem os direitos territoriais do povo quilombola dialogam nesse 
sentido, pois, constroem suas premissas, a partir da relação simbólica, cultural e ancestral 
dos remanescentes quilombolas e seus territórios. Nesse sentido, segundo Haesbaert 
(2001, p. 6774): 

 
O território nasce como uma dupla conotação, material e simbólica, pois, 
etimologicamente aparece tão próximo da terra-territorium quando de 
térreo-territor (terror, aterrorizar), ou seja, tem a ver com a dominação 
(jurídico-política) da terra e com a inspiração do terror, do medo – 
especialmente para aqueles que, com esta dominação, ficam alijados da 
terra, ou no “territorium” são impedidos de entrar. Ao mesmo tempo, por 
extensão, podemos dizer que, para aqueles que têm o privilégio de 
usufruí-lo, o território inspira a identificação (positiva) e a efetiva 
‘apropriação’. 

 
O território quilombola se constitui pela relação de identificação com o lugar, de 

parentesco, de raízes que se materializam nos saberes e fazeres dessas comunidades, que 
ultrapassam a “apropriação” individual, para a posse coletiva, evidentemente, não se pode 
negar que a perspectiva do térreo-territor em Haesbaert (2001) do ponto de vista 
jurídico/politico não seja uma realidade constante na luta do movimento quilombola pela 
regulamentação fundiária de seus territórios, tendo em vista que, no Brasil a questão 
fundiária ainda é uma das principais causas dos conflitos agrários, sendo os povos 
tradicionais, entre eles os quilombolas, diretamente atingidos pela negação de direitos e 
pela pressão dos latifundiários e do capital. Neste sentido, segundo Bonnemaison (2000, 
pp-99-100): 

 
A territorialidade [...] engloba simultaneamente aquilo que é fixação e 
aquilo que é mobilidade de outra maneira, os itinerários e os lugares [..] 
a territorialidade é compreendida mais pela relação social e cultural que 
um grupo mantém com a trama  de lugares e itinerários que constituem 
seu território do que pela referência aos conceitos habituais de 
apropriação biológica e de fronteiras. 

 
Sendo assim, buscando compreender como a territorialidade se materializa no 

Movimento Quilombola paraibano, direcionamos nossos olhares para a participação de 
suas lideranças nas Audiências Públicas no MPF/PB.  Estas audiências tornam-se objeto 
de nossa análise, pois, constituem como um dos espaços de visibilidade e militância 
quilombola pela promoção de políticas públicas. Entendemos as políticas públicas 
enquanto instrumento de reparação do Estado, a partir, de uma ação pública de equidade 
racial, que vem sofrendo acentuadas mudanças desde a década de 1980, por meio, da 
política neoliberal de Estado mínimo, fundamentado na propriedade privada, no 
crescimento do setor privado, na privatização das ações do Estado, em prol, do 
enriquecimento dos grupos de poder, segundo Santos (2006) a política de Estado mínimo, 
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intervém diretamente nas políticas sociais, pois, há uma redução do “montante de 
transferências sociais, eliminando a sua universalidade, e transformando-se em meras 
medidas compensatórias em relação aos estratos sociais inequivocamente 
vulnerabilizados pela atuação do mercado”.  

Se as políticas públicas são “tudo o que os atores governamentais decidem fazer ou 
não fazer” (THOENING, 1985), estando muitas vezes envolvidas em “embates em torno 
de interesses, preferencias e ideias” (SOUZA, 2006, p. 13), questionar suas atuações 
dentro das Audiências Públicas do MPF/PB, a partir, das falas das comunidades 
quilombolas, torna-se relevante, pois, nos possibilita compreender como o território se 
ressignifica, por meio, da mobilização deste movimento, frente à invisibilidade social e a 
negação de direitos. 

Iniciadas no ano de 2010110, estas audiências foram estabelecidas pelo MPF/PB, 
por meio, da Procuradoria dos Direitos do Cidadão, no intuito de um acompanhamento 
aprofundado da promoção de políticas públicas para os quilombolas na Paraíba, contando 
com a participação de órgãos do Estado – União, Estado e Município -, das comunidades 
quilombolas, ONGs, pesquisadores e militantes, tornou-se atualmente, um espaço 
consolidado para reivindicações e denúncias deste movimento, tendo em vista, o estado 
inicial de nossa pesquisa, optamos por analisar discursivamente uma destas audiências, 
visando destacar nas falas quilombolas como o território se ressignifica como símbolo de 
luta por direitos.  

A Audiência Pública escolhida ocorreu entre os dias 10 e 11 de dezembro de 2014, 
na sede do MPF/PB, em João Pessoa/PB, formulada a partir, do GT 1 – Comunidades da 
área da Procuradoria de João Pessoa, Campina Grande e Souza. Contou com a 
participação de 16 representantes das comunidades quilombolas pertencente à região de 
João Pessoa, Campina Grande e Sousa, do Procurador dos Direitos do Cidadão, Defensoria 
Pública, Secretaria da Mulher e da Diversidade, Funasa, Secretaria de Estado, Incra, 
Prefeitura de Matão e Catolé do Rocha. 

 Foram escolhidas 04 comunidades provenientes das 04 mesorregiões (Mata, 
Agreste, Borborema, Sertão) da Paraíba para análise neste artigo, objetivando 
compreender como a questão territorial se materializa no território paraibano. Desta 
forma as comunidades escolhidas foram Paratibe situada no município de João Pessoa – 
Zona da Mata, Bomfim situada no município de Areia – Agreste Paraibano, Serra de Abreu 
situada entre os municípios de Picuí e Nova Palmeira – Borborema e Comunidade dos 
Rufinos situada no município de Pombal – Sertão. Para descrever as falas desses outros 
sujeitos, optamos por destacar 03 pontos de análise: Território, Educação e Saúde. O 
primeiro materializa todas as questões quilombolas, o segundo e o terceiro ponto inter-
relacionam com o primeiro, pois, são direitos fundamentais garantidos na Carta Magna, 
sendo, indissociável do território. Sendo assim, montamos um quadro temático abaixo, a 
fim, de explicitar o que cada comunidade vivência em seus espaços a ressignificação 
territorial na Diáspora. 

 
 
 
 
 

 
110 MPF/PB mostra atuação em 2010 na defesa dos direitos constitucionais do cidadão. Disponível em: 
http://www.mpf.mp.br/pb/sala-de-imprensa/noticias-pb/em-2010-mpf-pb-mostra-atuacao-na-defesa-
dos-direitos-constitucionais-do-cidadao. Acesso em: 25 jan. 2018. 
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QUADRO 1 – Outros Sujeitos, falas quilombolas na Audiência Pública do MPF/PB. 
Demandas 

Comunidades 
quilombolas 

Território Educação Saúde 

Paratibe – João Pessoa. 

Prioridade o 
Território, a 

ausência deste 
dificulta a 

implementação de 
políticas públicas. 

Não foi mencionado 

A ineficiência de 
atendimento dos dois 
PSFs no entornos da 

comunidade, 
dificuldade de acesso 

devido à distância. 

Bomfim – Areia 

Tem a posse do 
território, mas 

não tem a 
titulação. 

Merenda escolar é 
adquirida em grandes 

produtores, não 
respeitando a norma 

que determina a 
compra de 30% na 

agricultura familiar, 
prejudicando o 
escoamento da 

produção da 
comunidade. 

A estrutura é 
precária, não há 
atendimento na 

comunidade, faltam 
medicamentos e 

equipamentos, sendo 
preciso andar 1,5 km 

até o hospital mais 
próximo. 

Serra de Abreu – Divisa 
Picuí e Nova Palmeira. 

Não houve 
menção. 

Falta de interesse e comunicação do município 
de Picuí, sendo, apenas o município de Nova 

Palmeira, responsável pela viabilização 
mínima de acesso Educação, Saúde e outras 

demandas sociais. 

Comunidade do Rufino 
– Pombal. 

Inexistência de 
programa 

habitacional, 
sendo primordial, 

pois há muitas 
famílias vivendo 
de aluguel, bem 

como, as péssimas 
condições da 

estrada de acesso 
ao quilombo no 

inverno e o 
isolamento. 

Inexistência de 
programa educacional 

para geração de 
emprego e renda. 

As médicas cubanas 
vão de 15 em 15 dias, 
e muitos quilombolas 

não conseguem 
atendimento. 

Fonte: Ata da Audiência Pública – MPF/PB (MPF/PB, 2014). Organização: COSTA, I. E. 

 
Diante do elencado pelas comunidades, podemos perceber que o território amplia 

sua dimensão, pois, perpassa a posse, incidindo na materialidade da efetivação de 
políticas públicas, segundo Costa (2016, p. 56) em entrevista com a liderança da 
Comunidade de Paratibe, ao ser questionada sobre a implementação de políticas públicas 
na comunidade, foi exposto que: 

 
Nós temos uma grande dificuldade para colocar em prática os projetos 
que vem do Governo Federal, pois, nos falta espaços, às vezes perdemos 
muitas coisas por conta disso, esse ano mesmo (2015) perdemos um 
projeto de 150 mil reais para a construção de uma biblioteca e uma 
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estação digital, não foi feito, porque não tínhamos espaço para construir 
[..] 

 
Espaço, logo território, a partir da compreensão da liderança é um entrave para a 

efetividade de politicas públicas, sendo ineficientes os programas elaborados pelo 
Governo Federal, pois, ao homogeneizar as características das comunidades quilombolas, 
acabam deixando de lado suas especificidades.  O mesmo ocorre com a comunidade do 
Bomfim, quando a liderança da comunidade denuncia na Audiência Pública do MPF/PB 
(MPF/PB, 2014) o desrespeito a norma da cota de 30% das compras da merenda escolar 
na agricultura familiar, afirmando que “os produtores da comunidade do Bomfim tem 
condições de atender a demanda, mas são barrados, porque as comprar são feitas 
diretamente aos grandes produtores locais” (MPF/PB, 2014, p.03).  

Na comunidade Serra de Abreu as questões territoriais, educacionais e de saúde, 
esbaram na falta de interesse político e no jogo de relações de poder, pois, tem seu 
território pleiteado está situado na divisa de dois municípios paraibanos: Picuí e Nova 
Palmeira. Tal fator acaba fazendo com que as demandas sociais, políticas e territoriais 
desta comunidade quilombola, estejam subordinadas indevidamente a vontade de cada 
“governo” municipal, não ao direito estabelecido na Carta Magna e nas políticas públicas 
para quilombolas, como destacamos na seguinte fala da liderança quilombola expondo 
que: “Só quem apoia a comunidade é o Município de Nova Palmeira, mas as comunicações 
oficiais são sempre encaminhadas para o Município de Picuí, que não toma qualquer 
providencia” (MPF/PB, 2014, p.07). 

Comunidade do Rufino a questão territorial materializasse na reivindicação da 
liderança do quilombo na questão do acesso, sendo impossível chegar à comunidade nos 
períodos de inverno, devido às péssimas condições da estrada e a inexistência de uma 
ponte. A saúde está inter-relacionada na questão territorial, devido fato que a o médico 
“às vezes passa 40, 50, 60 dias sem ir à comunidade. No período de inverno, em virtude 
das dificuldades do acesso, não existe atendimento médico” (MPF/PB, 2014, p.06). Não 
deixando de mencionar que este atendimento médico é realizado em uma casa 
residencial, contando a comunidade apenas com um clínico geral. 

 Todas essas dificuldades apresentadas nas falas das lideranças quilombolas 
descritas na ata da Audiência Pública do MPF/PB supracitada materializam os entraves 
que o próprio Estado cria para negar direitos a essas comunidades, o que é contraditório, 
pois, esse mesmo Estado criou as normativas que em tese deveriam dar garantias de 
direitos. Fato este, que incide sobre o território e os direitos sociais do povo quilombola 
paraibano, ficando evidente na fala do representante da CECNEQ ao expor que: 

 
O cerne da questão e principal demanda apresentada pelas comunidades 
é a regulamentação fundiária, como a demarcação do território [...] sem a 
garantia do território nenhuma das políticas públicas poderá ser 
implementada de modo adequado. Acrescentou que para as comunidades 
tradicionais, o território é uma das coisas mais importantes, se confunde 
com a própria personalidade da comunidade (MPF/PB, 2014, p. 10). 

 
O território é a matriz, o chão das comunidades quilombolas paraibanas e em todo 

o Brasil, a demarcação é de suma importância, para que haja a efetividade dos direitos 
sociais, pois, o território nesse sentido, perpassa a garantia de direitos econômicos, 
sociais, reprodutivos e de ancestralidade. Nesse sentido, falar em outros sujeitos é 
compreender que a emergência/insurgência étnica do povo quilombola, está relacionada 
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à própria questão da invisibilidade social a que foram submetidos historicamente, e sua 
presença, enquanto ativistas incômodos representam as falas de uma gente que já 
“esperaram demais, por vários séculos, para serem reconhecidos como seres humanos e 
cidadãos brasileiros” (CECNEQ, 2016, p.1). 

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O sistema escravista no Brasil deixou um legado de exclusão e discriminação para 

o povo negro, sendo, as comunidades quilombolas expressões de resistência negra na 
Diáspora. Falar em quilombolas na atualidade é questionar não apenas o seu lugar social, 
mas também, como o território é ressignificado por esse grupo étnico (LEITE, 2003). 
Nesse sentido, ao emergirem como “novos” sujeitos (DAGNINO, 2004), ou melhor, 
dizendo, “outros” sujeitos (PORTO-GONÇALVES, 2002), (LIMA, 2014) no cenário político 
no pós-88, as comunidades quilombolas passam a reivindicar vez e voz. 

A inclusão do art. 68 da ADCT (BRASIL, 1988) na Constituição de 1988, longe de 
afirmar plenitude de direitos ao povo quilombola, criou na verdade uma identidade 
homogeneizada, que não levou em conta as especificidades de cada comunidade, 
acabando por tornar o processo de titulação do território quilombola, numa verdadeira 
“Via Crucis” (BANAL, 2013), desta invisibilidade, fundamenta-se a luta do Movimento 
Quilombola, em nível de Brasil com a CONAQ, e em níveis dos estados federativos, sendo 
a CECNEQ entidade quilombola na Paraíba objeto direto de nossa analise. 

Diante do exposto, compreendemos que a luta da CECNEQ e de suas lideranças nos 
espaços políticos do Estado como as Audiências Públicas do MPF/PB, são de suma 
importância no estudo geográfico, pois, estes ao denunciarem o abandono do Estado e a 
negação dos direitos sociais, territorializam o território étnico, a partir dos seus lugares 
de fala, destacar 04 vivências de comunidades quilombolas, por mesorregião na Paraíba, 
nos possibilitou perceber que a posse do território é fundamental para a efetivação das 
políticas públicas, sendo este fundamental para sua existência material. Demarcá-lo para 
além da politica de reparação do Estado, é assegurar o direito de uma gente que já 
“esperaram demais, por vários séculos, para serem reconhecidos como seres humanos e 
cidadãos brasileiros” (CECNEQ, 2016, p.1). 
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AS IMPRESSÕES DOS INDÍGENAS XOKÓ E A POSIÇÃO DOS JURISTAS FRENTE À PEC 
215/2000 E A TESE DO MARCO TEMPORAL 

 
 

Liliane da Silva Santos 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) é 

considerada uma das mais completas em termos de direitos e garantias individuais, por 
isso ficou conhecida como "Constituição Cidadã". Na temática indígena, trouxe grandes e 
profundos avanços, especialmente relacionados à preservação cultural, diversidade 
cultural e direito à terra. Segundo Santilli (2005), a CRFB/88 segue formalmente o 
paradigma do multiculturalismo, ao reconhecer direitos territoriais e culturais aos povos 
indígenas, rompendo com o modelo assimilacionista e homogeneizador.  

De acordo com Souza Filho (2012) a CRFB/88, além de ser democrática, 
revolucionou a relação entre o Estado e os povos indígenas quando reconheceu o direito 
de permecerem sendo índios, afastando-se da transitoriedade como consequência da 
integração à comunhão nacional contida no Estatuto do Índio do ano de 1973. 

Na Constituição está assegurada que a ocupação tradicional pelos índios de um 
território deve levar em consideração seu bem-estar e respeitar seus “usos, costumes e 
tradições”, sendo que a demarcação de terras indígenas deverá ser realizada com a 
finalidade de declarar um direito já existente e evitar apropriações ilegais após tantos 
séculos de ocupações feitas por não indígenas.  

No ano de 2000 surgiu a proposta de emenda à Constituição (PEC 215/2000) com 
o objetivo principal de mudar a competência no processo de demarcação das terras 
indígenas do Poder Executivo, representado pela União para o Poder Legislativo, que por 
sua vez é representado pelo Congresso Nacional. No ano de 2019 surgiu a Medida 
Provisória 870 (MP 870) com objetivos semelhantes ao da PEC 215/2000 como forma de 
insistir na continuação de mudanças constitucionais no que se refere ao direito à 
demarcação de terras indígenas. 

No ano de 2009, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou uma ação relacionada à 
demarcação da terra indígena conhecida como Raposa Serra do Sol, reconheceu a 
demarcação realizada pela União e decidiu pela retirada dos não indígenas que estavam 
ocupando ilegalmente a terra. No entanto, incorporou algumas condicionantes a essa 
decisão; dentre elas, considerou como terras de natureza indígena as terras ocupadas na 
data da promulgação da Carta Constitucional, ou seja, 05 de outubro de 1988, que ficou 
conhecida como tese do marco temporal. 

Diante disso, os indígenas Xokó, do município de Porto da Folha em Sergipe 
tiveram suas terras homologadas no ano de 1993. Após a promulgação da CRFB/88, eles 
vivem novos desafios. De um lado, os direitos garantidos e estabelecidos pela CRFB/88, 
do outro, a PEC 215/2000 e a tese do marco temporal, que pretendem promover diversas 
modificações no âmbito dos direitos dos povos indígenas, caso sejam aprovadas.  

Dessa forma, este artigo tem como objetivo geral analisar as impressões dos 
indígenas Xokó sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 215/2000 e a Tese do 
Marco Temporal, além de examinar os direitos garantidos aos índios na Constituição de 
1988 e analisar as posições dos juristas sobre a PEC 215 e a Tese do Marco Temporal. 
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Realizamos revisão de literatura, análises de legislações indigenistas e de decisões sobre 
as demarcações pelo Supremo Tribunal Federal. Também entrevistamos, nos dias 09 de 
setembro do ano de 2017 e 08 e 09 de setembro do ano de 2019, durante a comemoração 
da retomada das terras pelos índios Xokó, alguns indígenas. Dentre eles estavam antigas 
e novas lideranças, mulheres, homens e jovens. 

Esta pesquisa se enquadra no debate mais recente envolvendo os direitos dos 
indígenas garantidos na CRFB/88 e as alterações constitucionais. Além das modificações 
propostas no campo constitucional formal e material, destacam-se os alcances das 
interpretações dos estudiosos do Direito, principalmente os juristas, que desempenham 
um papel fundamental na compreensão das interpretações do texto constitucional para a 
efetivação e eficácia na aplicação desses direitos frente aos argumentos sobre a 
necessidade de emendas à Constituição e entendimentos das decisões do Supremo 
Tribunal Federal.  

Ao delimitar o alcance da pesquisa, trabalharemos a partir da Constituição de 
1988, pois entendemos que a CRFB/88 tratou os índios como sujeitos de direitos, inovou 
e ampliou o rol de direitos dos povos indígenas. Ademais, fora no ano de 1993, após a 
Constituição Federal de 1988 que houve o reconhecimento e a homologação das terras 
dos índios Xokó. 

 
2 DIREITOS GARANTIDOS AOS ÍNDIOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 
Na CRFB/88 (BRASIL, 2015), pela primeira vez, temos um capítulo específico para 

tratar sobre os povos indígenas. No Capítulo VII, intitulado “Dos Índios”, o artigo 231, 
composto por sete parágrafos, e o artigo 232, garantem direitos e o protagonismo 
constitucional dos povos indígenas. 

No artigo 231, está garantido expressamente:  
 

São reconhecidos aos índios 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. 

 
O constituinte originário garantiu aos índios direitos sobre suas terras, a 

preservação da sua cultura e diversidade cultural, estabelecendo a competência da União 
para a demarcação e a proteção. Nos incisos desse artigo, o legislador estabeleceu que “as 
terras tradicionalmente ocupadas pelos índios” são as mesmas habitadas por eles em 
caráter permanente, utilizando-as para as suas atividades produtivas, a preservação 
definitiva dos recursos ambientais necessários para reprodução física e cultural, além do 
usufruto exclusivo das riquezas do solo, rios e lagos nas terras existentes.  

O constituinte caracterizou as terras como inalienáveis e indisponíveis, e os 
direitos sobre elas como imprescritíveis. Isto é, inalienável significa intrasferível; 
indisponível pode significar ocupado, algo que não está livre. No âmbito jurídico, significa 
bens que não poderão ser alvos de doação ou testamento; finalmente, imprescritível quer 
dizer que não se extingue pelo decurso do tempo, não prescreve, não perde a validade.  

De acordo com Souza Filho (2013, p. 17) “a Constituição brasileira de 1988, além 
de ser a primeira a incluir os direitos dos povos indígenas continuarem a sê-lo, 
estabeleceu com muita propriedade e talento os seus direitos sociais e territoriais”. 

Os direitos indígenas anteriores referentes a CRFB/88 tiveram como objetivo 
garantir a integração dos índios à comunhão nacional e a sua adaptação na civilização do 
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país. De acordo com Santilli (2005), as perspectivas estabelecidas no Estatuto do Índio 
(Lei nº 6.001/73), em que os índios eram classificados como “isolados” e “integrados”, não 
valorizando a diversidade cultural, foram superadas pela CRFB/88, pois a nova 
perspectiva constitucional assegura e valoriza a diversidade cultural, não discriminando 
as categorias diferentes de índios. 

Para complementar o Capítulo ‘’Dos Índios”, temos o artigo 232, que diz: “os índios, 
suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa 
de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do 
processo”.  

Nesse artigo, o legislador evidencia e comprova o rompimento da Constituição 
Federal de 1988 com a perspectiva integracionista, prevista na lei 6.001/73, que ficou 
conhecida como o Estatuto do Índio, pois havia a previsão, no artigo 7°, de que os índios e 
as comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional ficariam sujeitos ao 
regime tutelar estabelecido em lei. Já na perspectiva da CRFB/88, o índio é visto enquanto 
um sujeito de direitos, com total legitimidade de ingressar em juízo em defesa dos seus 
direitos e interesses, como também de pleitear e reivindicar novos direitos.  

Há outros dispositivos constitucionais na CRFB/88 que comprovam essa nova 
perspectiva: o artigo 20, XI, estabelece que as terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios são bens da União; o artigo 22, XIV, estabelece a competência privativa da União 
para legislar sobre populações indígenas; o artigo 49, XVI, estabelece a competência 
exclusiva do Congresso Nacional para autorizar a exploração, o aproveitamento de 
recursos hídricos e minerais em terras indígenas; além do artigo 109, XI, que fixa a 
competência dos juízes federais para processar e julgar disputas sobre direitos indígenas. 

As mudanças normativas reproduziram resultados parciais significativos para os 
indígenas no plano formal e material. No primeiro, os visíveis avanços das políticas 
públicas, como as (re)conquistas territoriais e educação escolar, no entanto, são 
insuficientes, porque somente as políticas públicas não garantem vida digna aos 
indígenas. No segundo, destacam-se a (re)construção da identidade, recuperação da 
autoestima como consequência da oportunidade de continuidade étnica e de acesso aos 
bens materiais e tecnológicos para planejamentos futuros das comunidades (BANIWA, 
2012). 

 
2.1 Posições dos Juristas sobre a PEC 215/2000 

 
No dia 28 de março do ano 2000, o então deputado Almir Sá, do Estado de Roraima, 

apresentou a PEC 215/2000, com o objetivo de modificar a competência da demarcação 
das terras indígenas, sob a justificativa de buscar o necessário equilíbrio para evitar que 
o desempenho desmedido das respectivas competências (Legislativo e Executivo) crie 
entraves na área de atribuição de outro Poder ou de outra esfera de Poder.  

Os juristas, para posicionarem-se sobre o tema, utilizaram argumentos jurídicos, 
sociais e históricos. As perspectivas dos estudiosos são voltadas às interpretações 
gramaticais (do que está escrito na Constituição), seguidas de interpretações teleológicas, 
sistemáticas, históricas e de limitações dos Poderes.  

Neste sentido, temos a fala do relator na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), 
advogado e professor, Osmar Serraglio (2013, p. 02): “não queremos questionar o direito 
dos índios sobre as suas terras, mas quem define seus limites e a proposta é que o 
Congresso faça isso em nome do povo brasileiro”.  
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Segundo o relator, a proposta visa o equilíbrio entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, onde o último representa o povo brasileiro. Sendo assim, a PEC 215/2000 é 
fundamentada em bases de constitucionalidade.  

Seguindo esse pensamento, referindo-se tanto às bases constitucionais da 
proposta quanto as mudanças dos Poderes, o advogado André Luiz Galindo de Carvalho 
(2012, p. 02), posicionando-se favorável a PEC 215/2000, utilizando-se das palavras de 
Sérgio Valladão Ferraz (2007, p. 160), afirmou que: 

 
Por exemplo, imaginem uma proposta de emenda que vise a alterar o 
regime constitucional dos servidores públicos militares (que pertencem 
ao Executivo). Tal proposta poderá ser apresentada por qualquer dos 
legitimados vistos supra. Como se trata de PEC, não há qualquer 
privatividade na sua apresentação. 

 
De acordo com o advogado André Carvalho (2012), a emenda à Constituição 

poderá ser feita sobre qualquer matéria, não existindo hipótese de iniciativa privativa 
quanto à proposta. Logo, basta ser legitimado para fazer propostas de emendas 
constitucionais.  

Já os juristas que posicionam-se contrários à PEC 215/2000 buscam a finalidade 
das normas jurídicas, baseiam-se nas histórias dos povos nativos, nas primeiras 
legislações e Constituições que abordaram a questão da terra e seus direitos originários. 
Nesse sentido, o professor Carlos Frederico Marés de Souza Filho (2013, p. 02) disse: 

 
A Constituição não deu direito à demarcação. Deu direito à terra. A 
demarcação é só o jeito de dizer qual é a terra. Quando se coloca todo o 
direito sobre a demarcação, se retira o direito à terra, porque aí o direito 
à terra só iria existir se houver demarcação. É isso que está escrito na PEC: 
que não há mais direitos originários sobre a terra. Aí, muda a Constituição 
na essência do direito colocado. 

 
De acordo com Souza Filho (2012, p. 148) “a demarcação não é o ato administrativo 

que constitui a terra indígena, mas é mero ato de reconhecimento, de natureza 
declaratório”. 

Em conformidade com Souza Filho (2013, p. 24) “a terra indígena se define não 
pela demarcação, mas pela ocupação indígena, como dispõe a Constituição”. A 
demarcação é apenas um ato secundário de certificação das terras indígenas.  

Igualmente, colocando-se contrário à PEC 215/2000, o professor e jurista Dalmo 
Dallari (2013, p. 01) fala sobre a inconstitucionalidade por ferir o princípio da separação 
dos poderes: “a proposta (PEC 215/2000) fere o princípio Constitucional da separação 
dos poderes e, segundo a Constituição, por causa disso não poderia nem mesmo ser 
apresentada como PEC”.  

O jurista Dallari (2013) entendeu que a interferência da separação dos poderes 
está relacionada ao artigo 60, §4°, I a IV da CRFB/88, uma cláusula pétrea, pois não poderá 
ser objeto de emenda, uma proposta que tende a abolir a separação dos Poderes.  

Segundo Silva Neto (2016), as alterações constantes na Constituição por meio de 
emendas não contribuem para a construção de uma cultura constitucional. Para ele, o 
Brasil é um país com o modelo de constitucionalismo tardio, isto é, um fenômeno 
decorrente de causas históricas, políticas e jurídicas, que contém falta de cultura 
constitucional.  
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O principal motivo histórico foi a ausência de pertencimento das comunidades 
nativas relativamente ao modelo de organização imposto pelo colonizador, estendendo 
esse sentimento para o modelo do sistema legal, o que ocasionou a exclusão desses povos 
nativos dos sistemas jurídicos/ legislações, assim como o domínio e a imposição dos 
portugueses sobre eles, resultando numa resistência dos nativos.  

Portanto, a análise das posições dos juristas em relação a PEC 215, possibilitou 
concluir que não há uma concordância sobre o assunto. Os juristas que se posicionam em 
conformidade com a PEC 215/2000, utilizam os argumentos sobre o equilíbrio entre os 
Poderes e a sua legitimação; já os juristas que se posicionam contrários à PEC 215/2000, 
utilizam-se das cláusulas pétreas, ou seja, a vedação tanto de propostas de emendas 
constitucionais que lesem diretamente os direitos fundamentais individuais quanto as 
que prejudiquem indiretamente; as primeiras legislações no que se refere aos direitos dos 
povos indígenas e as primeiras Constituições. 
 
2.2 Posições dos Juristas sobre a Tese do Marco Temporal 

 
A tese do marco temporal foi adotada pela Segunda Turma do STF. Segundo a tese, 

os indígenas só teriam direito às terras que estivessem ocupando em 05 de outubro de 
1988, data da promulgação da Constituição Federal. Por motivo de organização, 
iniciaremos com as posições conformes o marco temporal, lembrando que o mesmo está 
relacionado com as condicionantes da demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, 
em Roraima, no julgamento da PETIÇÃO 3.388. 

Veremos a posição conforme o marco temporal do Plenário do STF (BRASIL, 2014, 
p. 07), tendo como relator o Ministro Carlos Ayres Britto: 

 
Estabeleceu como marco temporal de ocupação da terra pelos índios, 
para efeito de reconhecimento como terra indígena, a data da 
promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. Conforme 
entendimento consubstanciado na Súmula 650/STF, o conceito de 
‘'terras tradicionalmente ocupadas pelos índios'’ não abrange aquelas 
que eram possuídas pelos nativos no passado remoto. 

 
O Plenário (2014) utilizou-se da súmula 650/STF (BRASIL, 2003), que diz que os 

incisos I e XI do art. 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos 
extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto. Isto é, os bens que 
atualmente lhes pertencem, os que vierem a ser atribuídos e as terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios não são reconhecidas como bens da União.  

Já o voto condutor do julgamento, do ministro Carlos Ayres Britto (BRASIL, 2009, 
p. 111), está consignado ser o marco temporal da ocupação a data em que a Carta de 1988 
veio à balha:  

  
O marco temporal da ocupação. Aqui é preciso ver que a nossa Lei Maior 
trabalhou com data certa: a data da promulgação dela própria (5 de 
outubro de 1988) como insubstituível referencial para o reconhecimento, 
aos índios, “dos direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam”. 
Terras que tradicionalmente ocupam, atente-se, e não aquelas que 
venham a ocupar. Tampouco as terras já ocupadas em outras épocas, mas 
sem continuidade suficiente para alcançar o marco objetivo do dia 5 de 
outubro de 1988. Marco objetivo que reflete o decidido propósito 
constitucional de colocar uma pá de cal nas intermináveis discussões 
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sobre qualquer outra referência temporal de ocupação da área indígena. 
Mesmo que essa referência estivesse grafada em Constituição anterior. É 
exprimir: a data de verificação do fato em si da ocupação fundiária é o dia 
5 de outubro de 1988, e nenhum outro. 

 
 

No entendimento do Ministro Ayres Britto (2009), ao utilizar o termo “ocupam”, a 
CRFB/88 estabeleceu a data da sua promulgação como o marco temporal. Com 
pensamento semelhante, acrescentando que o renitente esbulho não justifica a 
demarcação das terras anteriores a 1988, posicionou-se o Ministro Teori Zavascki 
(BRASIL, 2014, p. 01), pela segunda turma do STF: 

 
Conforme entendimento consubstanciado na Súmula 650/STF, o conceito 
de ‘terras tradicionalmente ocupadas pelos índios’ não abrange aquelas 
que eram possuídas pelos nativos no passado remoto. [...] Renitente 
esbulho não pode ser confundido com ocupação passada ou com 
desocupação forçada, ocorrida no passado. Há de haver, para 
configuração de esbulho, situação de efetivo conflito possessório que, 
mesmo iniciado no passado, ainda persista até o marco demarcatório 
temporal atual (vale dizer, a data da promulgação da Constituição de 
1988). 

 
O entendimento do Ministro Zavascki (2014) é semelhante ao do Pleno, em que a 

Súmula 650/STF não alcança as terras anteriores referentes à Constituição Federal de 
1988, bem como o artigo 20 CF/88, incisos I e XI. Acrescenta que o renitente esbulho é 
uma situação de fato caracterizada pelo efetivo conflito possessório, que se iniciou no 
passado e persistiu até o marco demarcatório temporal da data da promulgação da 
Constituição da República, materializado por circunstâncias de fato ou por controvérsia 
possessória judicializada. 

No Precedente do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 29.087 (RMS 
29.087), o Relator do acórdão, Ministro Gilmar Mendes (BRASIL, 2014) da Segunda 
Turma, (DJe de 14/10/2014), diz conforme entendimento consubstanciado na Súmula 
650/STF, que o  conceito de “terras tradicionalmente ocupadas pelos índios” não abrange 
aquelas que eram possuídas pelos nativos no passado. 

No Recurso Extraordinário 219.983 (RE 219.983), precedente da súmula citada, o 
Ministro Nelson Jobim (BRASIL, 2014, p. 11) destacou, em relação ao reconhecimento de 
terras indígenas, que:  

 
Há um dado fático necessário: estarem os índios na posse da área. É um 
dado efetivo em que se leva em conta o conceito objetivo de haver a posse. 
É preciso deixar claro, também, que a palavra ‘tradicionalmente’ não é 
posse imemorial, é a forma de possuir; não é a posse no sentido da 
comunidade branca, mas, sim, da comunidade indígena. Quer dizer, o 
conceito de posse é o conceito tradicional indígena, mas há um requisito 
fático e histórico da atualidade dessa posse, possuída de forma 
tradicional. 

 
Jobim (2014) utiliza-se do termo “posse da área” no sentido de existir a presença 

física dos índios na área para que eles pudessem ter direitos sobre ela. Além disso, a posse 
é um direito transitório e não permanente ou imemorial.  
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Para finalizar, o Ministro Ives Gandra (2013) também se posicionou favorável à 
tese do marco temporal, dizendo que os índios só teriam direito às terras que ocupassem 
até 05 de outubro de 1988, e que o direito às terras anteriores a 1988 é de uma lei 
infraconstitucional.  

Para o Ministro Ives Gandra (2013, p. 02):  
 

Os índios, que pela Constituição (art. 231) só deveriam ter direito às 
terras que eles ocupassem em 05 de outubro de 1988, por lei 
infraconstitucional passaram a ter direito a terras que ocuparam no 
passado, e ponham passado nisso....  

 
O Ministro Gandra (2013) está de acordo com os demais juristas citados acima. 

Para ele, o direito às terras que os índios ocupavam é garantido numa lei inferior à 
Constituição, logo, não pode prevalecer sobre a Carta Magna.  

Por outro lado, há juristas contrários à tese do marco temporal, argumentando que 
os indígenas têm direitos originários, principalmente sobre as terras que ocupavam no 
passado, incluindo terras caracterizadas como particulares, como observa o professor e 
jurista Dallari (2018, p. 273): 

 
O que essa tese absurda pretende dizer é isto: importa quem é que estava 
na terra no dia em que entrou em vigor a Constituição. Ora, em muitos 
lugares, eram invasores que estavam nas terras, e isso ocorria não só em 
terras indígenas, mas em terras particulares também.   

 
Para ele, a tese vai de encontro aos direitos garantidos na CRFB/88, pois não 

reconhece que muitos indígenas não estavam na posse das suas terras em decorrência de 
conflitos com os invasores. Nesse mesmo sentido, ele complementa: 

 
É um contrassenso exigir das comunidades indígenas a resistência às 
invasões por meios judiciais ou através do conflito físico. Até pouco 
tempo atrás o índio não tinha o direito de entrar com ação judicial. [...] Há 
muitos casos em que os índios tentaram resistir e foram assassinados, 
porque muitos dos invasores de terras indígenas usam capangas armados 
para defender invasões. (DALLARI, 2015, p. 02). 

 
Dallari (2015) explica o porquê de a Constituição garantir o direito às terras 

anteriores a 1988, pois as terras indígenas foram invadidas, logo, como eles poderiam 
estar nelas no ato da promulgação? Inclusive, abrange as terras de propriedades 
particulares.  

Para o professor José Afonso da Silva (2015, p. 02), o marco temporal: 
 

Desconsidera direitos anteriores à Constituição de 1988, já que 
documentos coloniais já estabeleciam os direitos dos índios sobre as 
terras ocupadas e a Constituição de 1934 é a primeira a acolher 
expressamente o indigenato, pelo qual se reconhece que os direitos dos 
povos indígenas sobre os territórios que ocupam são originários. 

 
Conforme o entendimento de Silva (2015, p. 02): “deslocar o marco para 1988 e 

abandonar o início efetivo do reconhecimento constitucional que é de 1934 é realmente 
deturpar os conceitos”. Para ele, os direitos sobre as terras “que tradicionalmente 
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ocupam” já estavam garantidos desde os documentos coloniais e foi consolidado a partir 
da Constituição de 1934. Ignorar esses históricos ou tentar descaracterizá-los é uma 
tentativa de desvirtuar os direitos indígenas.  

Silva (2015, p. 02) menciona o esbulho e suas consequências no tocante às terras 
indígenas: “o esbulho é praticado pelos não-índios e a solução do conflito deveria recair 
sobre esses esbulhadores e não sobre os índios quando se exige deles que, mesmo iniciada 
no passado, sua resistência persista até o marco demarcatório temporal”.  

Silva (2015), ao considerar o esbulho como a retirada forçada do bem de seu 
legítimo possuidor, aponta que, de acordo com o previsto no artigo 1.208 do Código Civil 
(BRASIL, 2016), o esbulho não induz posse, assim como não autoriza a aquisição da terra 
por atos violentos ou clandestinos. No caso dos indígenas, é de responsabilidade dos 
esbulhadores a “devolução”, “restituição” ou saída das terras, independente do tempo, até 
mesmo porque o direito sobre as terras indígenas são imprescritíveis. 

Silva (2018, p. 21) diz: “se pode dizer que são ilegítimas algumas das diretrizes ou 
condicionantes estabelecidas no julgamento da ação popular identificada como Petição n. 
3.388”. Para o autor, o real objetivo da tese é dar fim as disputas sobre as terras pela 
cassação dos direitos indígenas e não pelo cumprimento do texto constitucional, sem a 
punição, coibição e repressão dos usurpadores das terras indígenas. 

Segundo Souza Filho (2018), a tese do marco temporal é um entendimento 
etnocida, pois estebelece uma data, um prazo para a autoidentificação. É uma 
interpretação totalmente equivocada. Para ele, os direitos das comunidades e povos 
nascem e morrem com eles. O marco temporal é visto como a decretação da morte da 
comunidade, é uma violação dos direitos dos povos indígenas reconhecidos em âmbito 
Nacional e Internacional. 

De acordo com Cupsinski; Pereira; Guedes; Santos; Liebgott (2016) o chamado 
marco temporal é uma interpretação da atual Constituição Federal que restringe o alcance 
do direito à demarcação das terras indígenas, vinculando esse direito à presença física, e 
não tradicional, das comunidades nos seus territórios na data da promulgação da 
Constituição. 

Para o Procurador da República e ex-juiz federal, Araujo Junior (2018, p. 129) “a 
fixação de um marco temporal não tem respaldo na concepção constitucional sobre os 
direitos indígenas”. Ao contrário, a Carta Magna reconhece os direitos originários sobre 
as terras que os índios tradicionalmente ocupam, algo que é preexistente. Ainda em 
conformidade com o Araújo Junior (2018, p. 129), “a leitura feita pelo STF aponta, em 
verdade, para uma perspectiva assimilacionista, que desconsidera a penosa trajetória de 
diversos povos despojados de suas terras – ao longo dos séculos e até pouco antes da 
Constituição de 1988”. 

Fernandes (2018) entende que a tese corresponde a uma violação radical dos 
direitos dos povos indígenas. É uma possibilidade de espolir os povos indígenas das suas 
terras. Além disso, caracteriza-se como violação de direitos por não consultá-los. 

Diante dessas posições, segundo Silva Neto (2016) as divergências interpretativas 
são consequências da visão tardia de Constituição no Brasil, que por conta da ausência de 
cultura constitucional possuem inadequações do procedimento interpretativo, afetando 
a efetivação dos direitos fundamentais, neste caso, os direitos dos nativos.  

Portanto, a análise das posições dos juristas referentes à tese do marco temporal 
possibilitou perceber que não há concordância jurídica e interpretativa sobre o assunto. 
As posições dos juristas oscilam entre os que defendem a tese do marco temporal, ora 
usando a súmula 650/STF (argumento extremamente repetitivo entre os juristas), ora 
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usando o esbulho. Os juristas contrários à tese se utilizam de interpretações históricas, 
sociológicas, sistemáticas, buscando a finalidade das expressões do constituinte e das 
normas constitucionais, como consquência dessas interpretações a tese do marco 
temporal é vista como uma restrição aos direitos dos povos indígenas e possui caráter 
etnocida e genocida.  

 
2.3 As Impressões dos Indígenas Xokó/SE sobre a PEC 215/2000  

 
No século XX, após um longo período de coerção social e supressão sistemática do 

seu território, no decorrer da década de 1970, os Xokó foram consolidando a 
representatividade da sua organização comunitária em face do poder público e segmentos 
políticos locais, contendo como vetor propulsor o fortalecimento da articulação política 
junto a diferentes lideranças e grupos sociais, como outros povos indígenas do Brasil 
(GERMANI; SANTOS JUNIOR, 2016).  

Em 1978, os Xokó da Ilha de São Pedro, retomaram parte do antigo território, 
estavam sendo pressionados a provar com documentos escritos os seus direitos, uma vez 
que a rica tradição oral do grupo não era levada em conta pelos tribunais, tendo a 
documentação da antiga Missão de São Pedro do Porto da Folha posta à disposição dos 
índios (DANTAS; DALLARI, 1980). Como efeito positivo da luta organizada, o povo 
indígena Xokó passou a ser reconhecido oficialmente pela Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI). Mas somente em 1991 os Xokó tiveram homologados os hectares da Caiçara, 
tendo seus direitos de posse garantidos em instância Federal em 1993 (SANTOS JUNIOR, 
2003).  

Aproveitamos o dia 9 de setembro de 2017 e os dias 08 e 09 de setembro do ano 
de 2019, durante a comemoração de retomada das suas terras, para realizar entrevistas 
com os indígenas Xokó. As entrevistas foram feitas com o objetivo de conhecer suas 
impressões sobre a PEC 215/2000. No que se refere aos indígenas, dentre os selecionados, 
estavam jovens, do sexo masculino e feminino, adultos, antigas e novas lideranças. 

As impressões e perspectivas dos índios Xokó entrevistados refletem o conteúdo 
ameaçador e prejudicial contido na PEC 215/2000 pelo fato de se configurar como uma 
forma de reduzir suas terras.  

Assim pensa um jovem indígena Xokó (2017) sobre a PEC 215/2000: 
 

Quer pegar a terra dos outros sem ter direito. A PEC 215 é uma lei que 
fica contra os índios para tomar as terras, mas os índios vão lutar para 
que não aconteça. Porque os índios têm direito, força e coragem para 
lutar. A terra indígena não tem prazo porque é de geração a geração. 
(Indígena Xokó, 2017, entrevista oral). 

 
Para ele, a PEC é uma tentativa de retirada de direitos sobre as terras, direitos 

garantidos pelos seus antepassados. No entanto, o jovem indígena Xokó garante que por 
parte dos índios haverá resistências contra essas propostas. 

Sobre esse assunto em particular (ameaças e resistências), o indígena Xokó X 
(2017) disse que “a PEC 215/2000, afeta os direitos indígenas, podendo afetar no sentido 
de rever a terra dos índios Xokó”. (Indígena Xokó X, 2017, entrevista oral). Segundo ele, o 
Congresso e os ruralistas querem tomar suas terras. Para ele, a resposta dos índios a essa 
ameaça será através da resistência, luta e o enfrentamento.  

É notório o sentimento dos índios sobre os ataques aos seus direitos, inclusos na 
PEC 215/2000, como também são nítidos os conhecimentos dos indígenas, de diferentes 
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idades, sobre os seus conteúdos e alcances. Ainda pensando sobre as ameaças, 
resistências e desafios dos Xokó, o indígena Xokó Y (2017), disse: 

 
É um novo desafio e tanto para os povos originários porque no caso, 
exemplo: o povo Xokó tem sua terra demarcada com registro em cartório, 
mas com essa PEC que você está tirando essa responsabilidade da FUNAI 
e passando para o Congresso Nacional? (Indígena Xokó Y, 2017, 
entrevista oral). 

 
Nesse ponto, o indígena Xokó Y, refere-se ao Decreto n° 1.775, de 08 de Janeiro de 

1996 (BRASIL, 1996), onde está estabelecido o procedimento administrativo para a 
demarcação das terras indígenas. Para ele, existe uma ameaça direta às terras dos índios 
quando se retira a responsabilidade da FUNAI no processo administrativo de demarcação. 
O indígena Xokó Y (2017) continuou falando sobre os novos desafios frente à PEC 215: 

 
[...] A bancada do agronegócio, a bancada ruralista está unida para 
desbancar os povos originários, tirá-los de sua terra e entregar ao deus-
dará, mas o nosso Deus Tupã, ele vai por a mão na frente e com a luta dos 
guerreiros indígenas. [...] eu acredito na luta dos povos indígenas, que a 
gente não vai permitir, nem que sangue seja jorrado. (Indígena Xokó Y, 
2017, entrevista oral). 

 
A PEC 215/2000, além de ser vista pelos indios como ataque e ameaça, representa 

novos desafios a serem superados. Para ele, A PEC 215/2000 é organizada pelos 
representantes dos interesses do agronegócio, com o intuito de se “apropriarem” das 
terras indígenas.  

De acordo com o indígena Xokó A (2019): 
 

O que vejo com relação a PEC 215 que tentou por muitas vezes ser 
aprovada contra nós povos indígenas é um ato de destruição, um ataque 
disfarçado. A gente conhece a história dos indígenas do Brasil. Uma vez 
que a PEC 215 não foi aprovada, isso devido a muitas manifestações que 
nós povos indígenas devemos agradecer a muita gente que lutou a nosso 
favor, porque só os povos indígenas, infelizmente eu devo dizer que o 
Governo federal não só o atual, como todos os outros não ver o índio como 
gente. Acha que pode pisar, maltratar, passar por cima, atropelar e decidir 
o que quer fazer com o índio. Tomar posse do que é seu e fazer do índio 
escravo. Uma escravidão bem mascarada (Indígena Xokó A, 2019, 
entrevista oral). 

 
Permanece o reforço de que o conteúdo contido na PEC 215/2000 é ameaçador 

aos direitos dos povos indígenas. A impressão dos Xokó é de que o objetivo maior não é 
somente a mudança de competência, mas a destruição deles. 

O indígena Xokó B (2019) ao se referir à PEC 215/2000, diz: 
 

É simplesmente você chegar e entregar as galinhas para as raposas tomar 
conta. Nós sabemos que quando se tem esse tipo de artifício, a gente 
percebe que o intuito maior é simplesmente fazer com que deixe de se 
existir o índio. Se desconheça o índio, se deixe de conhecer que tem ali um 
ser nativo que tem ali com seu território, seus costumes e que passa a 
limitar (Indígena Xokó B, 2019, entrevista oral). 
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O indígena Xokó B (2019) continua: 
 

A partir do momento em que você coloca o congresso Nacional para 
reconhecer o território indígena, o congresso nacional tem várias 
bancadas, inclusive a maioria é contrária aos interesses indígenas, que 
são: os fazendeiros, agronegócio, a bancada da bala. É mais forma de 
dificultar a efetivação dos nossos direitos assegurados. Sem contar que a 
gente vive numa sociedade política, e no Congresso Nacional eles têm 
seus interesses políticos, principalmente os representantes do 
agronegócio, dos fazendeiros, daqueles que são contrários à ideia de que 
índio tenha terra, aqueles que acham que os índios atrapalham o 
desenvolvimento agrícola, o desenvolvimento comercial do país. É mais 
uma estratégia daquelas que não comungam com a nossa história, não 
nos aceitam como pessoas, como seres que aqui estiveram antes da 
invasão portuguesa, do domínio português. O objetivo é tentar com essas 
manobras dizimar a nossa terra. Uma manobra para prejudicar a nossa 
nação, as comunidades... (Indígena Xokó B, 2019, entrevista oral). 

 
Evidencia-se mais uma vez que para os Xokó o objetivo da PEC 215/2000 não é 

buscar o equilíbrio entre os Poderes Executivo e Legislativo, e sim possuir o poder de 
controlar as demarcações das terras indígenas. Observa-se também as divergências nos 
interesses entre os indígenas e membros do Congresso Nacional.  

Segundo o pensamento do indígena Xokó C (2019) sobre a PEC 215/2000: 
 

Tudo isso o que eles fazem é com um único objetivo de destruir, acabar, 
eliminar com os indígenas. [...] Ele nunca deveria ir para Estado ou 
Município porque o indígena é “tutelado” pelo Governo Federal e ele 
precisa dessa “tutela” do Governo Federal porque o governo federal de 
qualquer forma tem mais um peso porque para entrar na aldeia tem que 
ser a Polícia Federal. A FUNAI que é um órgão Federal e na hora que 
mudar a competência, ela pode ir para o Município, prefeitos que já não 
gostam dos indígenas. A FUNAI tá sem força, mas é um órgão federal, 
quando a gente tem algum problema aqui, é a polícia federal que vem 
porque a nossa “tutela” está com o Governo Federal e se mudar de 
competência, quem vem? Eles vão atender aos políticos e fazendeiros que 
não gostam da gente e aí é uma perda total. (Indígena Xokó C, 2019, 
entrevista oral). 

 
O indígena Xokó C está se referindo a competência atribuída pela CRFB/88, pois a 

União é competente pela demarcação. A União faz parte do Governo Federal, caso haja a 
mudança de competência poderá ser outro Ente Federado da Administração Pública 
Direta responsável por demarcar as terras indígenas. Segundo ele, apesar do 
enfraquecimento da FUNAI ao longo dos anos, ela continua sendo importante para os 
povos indígenas, principalmente no processo de demarcação. 

A PEC 215/2000 apesar de aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e de 
Cidadania (CCJ), foi arquivada, conforme o indígena Xokó D (2019) foi consequência de 
uma luta e resistência dos povos indígenas contra ela. Ele disse: “nós brigamos muito, a 
FUNAI no Ministério da Justiça é mais respeitada, nós temos mais força e se fosse para o 
Congresso Nacional seria pior, porque só tem banqueiro e latifundiário, a situação fica 
pior ainda”. (Indígena Xokó D, 2019, entrevista oral). 
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Nesse mesmo sentido pensa o indígena Xokó E (2019): “logo quando saiu essa 
proposta, eu disse: isso não é a PEC, é a peste, fizemos protestos, batemos contra essa 
mudança. Eles deram uma pausa, mas continuam com essa vontade”. (Indígena Xokó E, 
2019, entrevista oral). 

A PEC 215/2000 é vista como uma ameça iminente. Desde o ano em que foi 
proposta até hoje é vista, pelos povos indígenas, como uma forma de retirada de direitos. 
Nesse sentido, o indígena Xokó F (2019) diz:  

 
Eles estão lá, dia e noite tentando formas para tirar esses direitos. Quando 
ele tira o direito, a FUNAI que está no Ministério da Justiça, que ela para 
os povos indígenas é um pai, é responsável. A maior força é divina, de 
Ianderu, da natureza, mas aqui na terra é a FUNAI, ela é quem protege 
através dos órgãos competentes a nossa terra. (Indígena Xokó F, 2019, 
entrevista oral). 

 
Mais uma vez existe o reforço de que a PEC 215/2000 é vista como uma ameaça 

aos direitos dos povos indígenas e que a FUNAI tem importância significativa na garantia 
dos direitos indígenas, principalmente à demarcação das terras. Portanto, os depoimentos 
dos Xokó variam entre o sentimento de preocupação, ameaça iminente e violação dos seus 
direitos originários representados pelo conteúdo da PEC 215/2000.  

 
2.4 As Impressões dos Indígenas Xokó/SE sobre a Tese do Marco Temporal  

 
Nesta parte da pesquisa vamos conhecer as impressões dos Xokó sobre a Tese do 

Marco Temporal. As impressões e perspectivas dos indígenas Xokó entrevistados 
refletem o conteúdo ameaçador, prejudicial, etnocida e genocida da tese pelo fato de se 
configurar como uma forma de colocar prazo de validade na demarcação das terras 
indígenas, restringir seu direito à terra e consequentemente simbolizar uma extinção 
física e cultural dos mesmos. 

Assim falou uma indígena Xokó H (2017), acerca do assunto: “essa coisa do marco 
temporal pra gente [...], por ter a nossa terra toda em mãos, atinge porque ele quer reduzir 
o máximo, mesmo que a terra esteja demarcada [...] ele quer reduzir mais”. (Indígena Xokó 
H, 2017, entrevista oral). 

O indígena Xokó Y (2017) falou sobre os novos desafios perante a tese do marco 
temporal: 

 
[...] Eles querem rever todas as demarcações das terras indígenas e isso 
vai ser novos conflitos, novas lutas dos povos indígenas, porque nós não 
vamos permitir. Infelizmente, sabemos que é a luta do menor contra o 
opressor, mas se a gente já venceu [sic] esses opressores, tenho certeza 
que vamos estar preparados, organizados, unidos para novos confrontos, 
novos enfrentamentos. (Indígena Xokó Y, 2017, entrevista oral). 

 
A Tese é vista como um novo desafio a ser enfrentado e superado. Por fim, o 

indígena Xokó Y (2017) conclui a sua fala, posicionando-se contra a tese do marco 
temporal, considerando-a uma previsão de validação das terras indígenas, mas não como 
uma garantia de posse. Entretanto, acredita na força da união e organização do seu povo, 
dizendo: 
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Tudo isso que está sendo orquestrado, tirando direito do indígena, vamos 
ter problema. Eu acredito na organização, na união de cada povo e 
quando o índio se pinta, que pega a sua borduna, seu arco e flecha é ruim 
de dobrar ele, é ruim de segurá-lo. Eu lembro [...] dos movimentos dos 
anos 80, que enfrentamos a ditadura, não baixamos o pescoço e 
enfrentamos e vencemos e por que não vamos vencer essas pessoas 
agora? (Indígena Xokó Y, 2017, entrevista oral). 

 
Evidencia-se, neste momento, mais uma vez, o sentimento de ameaça incluso na 

tese do marco temporal, no entanto, há do outro lado o fortalecimento da identidade 
indígena, podendo ser visto como uma forma de reação a uma força dominante, nesse 
caso, grande parcela do Congresso Nacional. Segundo Hall (2001), à volta ao passado de 
modo a mobilizar as pessoas à luta para que haja a expulsão das ameaças a sua identidade 
é uma forma de se prepararem para uma nova marcha para frente. Nesse sentido, é uma 
forma de resistência e estratégia, através do discurso, relembrar momentos intensos de 
conflitos do passado, para o incentivo do seu povo e da defesa de seus direitos. 

A tese do marco temporal é vista como uma estratégia para restringir os direitos 
dos indígenas, nesse sentido, o indígena Xokó A (2019) diz: 

 
O meu povo foi catequizado por frades, construíram uma enorme igreja 
nesta Ilha, começou a arrendar nossas terras para fazendeiros, que depois 
esses fazendeiros conseguiram tomar o fôlego da igreja e a igreja ficou 
submissa a eles devido as grandes riquezas deles, começou a escravizar o 
povo que aqui viviam livres, libertos em seu território. Quem não se 
submeteu a escravidão foram para Alagoas ficar com os Kariri-Xokó. 
Quem ficou, foi proibido de praticar o toré, usar os seus trajes indígenas 
e passou a ser obrigado a casar com jagunços, pistoleiros.  Imagine (um 
exemplo) se não tivéssemos na posse das nossas terras em 88, quer dizer 
que mesmo provado que ali houve um massacre, que ali houve uma 
invasão não podia mais fazer a demarcação? Com qual intenção foi criada 
essa tese? Muitas terras indígenas se encaixam nessa situação, 
principalmente onde há grandes riquezas naturais e o que eles pensaram: 
a gente criando isso alguns índios ficam conformados porque estão 
contemplados, mas aquela, aquela e aquela que são nossos alvos ficam 
descobertas, desprotegidas. (Indígena Xokó A, 2019, entrevista oral). 

 
A tese é vista como uma estratégia de alcançar algumas terras indígenas com o 

objetivo de favorecer os interesses de alguns governantes. Além disso, outro caráter da 
tese é a absolvição dos “invasores” e a punição dos povos indígenas. E continua o indígena 
Xokó A (2019) dizendo: 

 
A intenção é atingir algumas aldeias que ficariam descobertas em 
decorrência da tese e daria o direito dos governantes de atacar, baseado 
numa farsa, numa mentira. Porque eles têm consciência plena de que as 
terras eram indígenas, mas onde hoje só tiver, por exemplo: aqui na aldeia 
se resumiu em 22 famílias de mais de 380, depois de todo esse processo 
de massacre e escravidão, se resumiu a 22 famílias. Aplicando a tese, 
nesse caso, essas 22 famílias não teriam mais o direito de demarcação? 
Então quer dizer que essa tese é uma forma de absolver todos os crimes 
referentes aquele determinado ano para trás? Não foi crime, não 
aconteceu nada. Acho que eles deveriam estender essa tese  para aqueles 
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que cometeram outros crimes, libertem os prisioneiros porque não foi 
crime. Esse tipo de entendimento de faixada só é elaborado quando diz 
questão ao quesito terra indígena. (Indígena Xokó A, 2019, entrevista 
oral). 

 
O indígena Xokó A compreende que a partir do momento em que a tese entende 

como terra de natureza indígena somente aquela ocupada por eles no ato da promulgação 
da CRFB/88 e que, em muitas dessas terras, os invasores estavam na posse, ocorre então 
uma absolvição dos crimes comentidos por eles contra os povos indígenas. É como se os 
indígenas fossem culpados por não permanecerem em suas terras, mesmo diante do 
genocídio e conflitos. 

A tese exige a ocupação física dos povos indígenas nas suas terras no ato da 
promulgação da CRFB/88 para ter direito à demarcação. O indígena Xokó A (2019) 
continua dizendo: 

 
Quem ainda não estiver em corpo presente, sua demarcação 
completamente legalizada não pode mais ser considerados donos. Existe 
índio sem aldeia? Se no tempo da luta nossos indígenas tivessem se 
dispersado para as capitais, quem ia recorrer por essas terras que são 
nossas? Até hoje os Britos estariam no Belém, João Pacheco na Caiçara e 
os índios trabalhando de mêia para eles porque não teria recursos para 
lutar. Acima de tudo a tese está nos tirando o direito de ter direito, eles 
querem nos dar o que achar que a gente merece. [...] Índio nenhum, povo 
nenhum sobrevive sem cultura. O índio não existe sem cultura e para o 
índio ter cultura tem que ter terra. Uma vez as terras dos índios nas mãos 
dos brancos não haverá cultura e sem cultura não haverá índio. (Grifos 
nossos). (Indígena Xokó A, 2019, entrevista oral). 

 
Aqui há o reforço da impressão da tese como uma verdadeira ameaça aos direitos 

dos povos indígenas, não somente ameaça, mas uma violação aos direitos dos povos 
indígenas no Brasil. O caráter etnocída se faz presente, pois a tese aponta para o etnocídio, 
entendido pelo Clastres (2004, p.56) como “a destruição sistemática dos modos de vida e 
pensamento de povos diferentes daqueles que empreendem essa destruição”. Ainda em 
conformidade com Clastres (2004), o etnocídio é a destruição cultural, a destruição do 
espírito no que diz respeito aos povos indígenas. 

No caso do depoimento do indígena Xokó A, o etnocidio contido na tese do marco 
temporal está presente a partir do momento em que os ministros (não-indígenas) 
entendem que os índios só teriam direito às terras que estivessem ocupando na data da 
promulgação da CRFB/88. Como consequência dessa limitação na demarcação de terras 
indígenas, o índio sem sua terra demarcada ficará impedido de se organizar culturalmente 
bem como realizar seus rituais, viver de modo tradicional e até não existir mais. 

O indígena Xokó A (2019), para finalizar, diz: 
 

A linha de raciocínio de que terra de índio é só onde tem índio é mais um 
golpe contra os povos indígenas. Por que como é que eles expulsaram os 
povos indígenas das suas terras e quer que ali tenham índios, se eles 
exterminaram os índios? Se os poucos que fugiram hoje querem retornar 
não são mais donos? Então somos culpados de termos sidos 
exterminados e destruídos. Eles nos destroem, nos expulsa e depois faz 
lei/entendimento - aqui não tem índio presente. Como vai ter o índio 
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presente se antes de fazer as leis eles estão tirando os índios para depois 
fazer a lei? O povo Xokó não tem mais um palmo de terra a ser 
reivindicado, mas também não tem mais uma só noite que durma 
achando que essas terras são nossas. Porque lá em cima existe um 
governo que enquanto a gente dorme, está acordado em seus gabinetes 
traçando projetos e estratégias para nos atacar enquanto dormimos. 
(Grifos nossos). (Indígena Xokó A, 2019, entrevista oral). 

 
O indígena A conclui sua fala posicionando-se totalmente contra a tese do marco 

temporal, informando que mesmo para os indígenas que já tem as terras demarcadas, 
como é o caso dos Xokó, não há segurança jurídica para eles, pois temem que a qualquer 
momento possam perder seus direitos fundamentais, tendo em vista que esses direitos 
são constantemente violados. 

Observa-se também o caráter genocida no conteúdo da tese do marco temporal. 
Conforme Clastres (2004) o genocídio se refere ao extermínio de uma minoria racial, ou 
seja, é uma destruição física. Conforme o depoimento do indígena Xokó A, há uma 
destruição em curso dos povos indígenas no Brasil e a tese corrobora para a continuação 
sistemática dessa prática genocida. 

A noção de terra indígena contida na tese é diferente do significado para os povos 
indígenas, conforme diz o Índio B (2019): 

 
A tese vai de encontro ao que nós indígenas temos de terra indígena. A 
terra indígena, ela não é delimitada em nossa mente por um simples 
espaço físico. A terra indígena é para os nossos povos indígenas uma 
definição muito mais ampla do que simplesmente um território. Hoje 
temos vários indígenas, vários povos que mesmo no século XXI não 
conseguiram e estão ainda fora das suas terras. Foram expulsos ou estão 
lutando para conseguir as suas terras, para ter reconhecimento das suas 
terras. (Indígena Xokó B, 2019, entrevista oral). 

 
Ele continua dizendo: 
 

Então, em tese, para o índio é até ali. O índio foi índio até aqui, ele teve o 
direito à terra até aqui, a terra dele foi só até a promulgação, daqui para 
frente não existe mais índios que possam ter território, que possam 
buscar na justiça o território. É limitar demais, na realidade é até querer 
dizimar uma nação que não tem terra como apenas uma demarcação 
física, é até um afinco contra os nossos povos e que vai de encontro a tudo 
o que nós índios pensamos como terra. (Grifo nosso). (Indígena Xokó B, 
2019, entrevista oral). 

 
Consolida-se a impressão da tese como uma limitação, uma restrição no que se 

refere à demarcação das terras indígenas e no direito à terra. Como consequência, há a 
destruição da comunidade indígena.  

Posicionando-se contra a tese do marco temporal, de acordo com o indígena Xokó 
C (2019): 

 
Os governantes fazem como se isso perdesse a validade, como se fosse 
uma coisa que tivesse uma data para perder a validade, como se fosse um 
medicamento. Porque se a terra é comprovada como uma área indígena 
e ali tem pessoas ainda, remanescentes daquele povo, isso nunca podia 
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deixar de ser uma área indígena e eles nunca poderiam perder esse 
direito de lutar por aquela terra. Nunca era para perder esse direito. 
(Indígena Xokó C, 2019, entrevista oral). 

 
A impressão da tese como uma forma de retirar direitos dos povos indígenas é 

reforçada, o indígena Xokó C entende que ela impõe uma validade para demarcar as 
terras. 

Para finalizar, o Índio F (2019), diz: 
 

No pensar deles, o índio nunca teria suas terras. Se for ver a forma deles 
de pensar e agir o índio não era para existir nesse país e que os índios são 
os primeiros habitantes desse país. O Brasil era tomado pelos indígenas. 
Os índios não concordam com a forma de eles pensarem, eles estudam 
para tirar os direitos dos povos indígenas, jamais vamos concordar com 
a forma e as visões que eles têm. O índio sempre teve a sua terra, o Brasil 
foi uma terra coberta pelos indígenas. O índio nunca para de lutar, ele luta 
sempre pela garantia da sua terra. A luta é constante dos indígenas. 
(Indígena Xokó F, 2019, entrevista oral). 

 
 
O indígena F posiciona-se contra a tese do marco temporal e como consequência 

reforça o sentimento de que a tese viola os seus direitos. Segundo ele, há um estudo 
constante de como retirar os direitos constitucionalmente garantidos e assegurados aos 
povos indígenas. Para ele, todos sabem e tem consciência de que os indígenas são os 
verdadeiros donos do país. No entanto, mesmo diante da ameça contida na tese do marco 
temporal, ele garante que os indígenas continuarão lutando. 

Portanto, os depoimentos dos Xokó variam entre o sentimento de preocupação, 
ameaça e violação dos seus direitos fundamentais perante o caráter etnocida e genocida 
contidos na tese do marco temporal, além da percepção da necessária resistência como 
forma de obstar os possíveis retrocessos aos direitos indígenas, representados pela tese. 

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Nessa pesquisa, apresentamos como objetivo geral analisar as impressões dos 

indígenas Xokó sobre a PEC 215/2000 e a tese do marco temporal, além de examinar os 
direitos garantidos aos índios na Constituição de 1988 e averiguar as posições dos juristas 
sobre a PEC 215 e a tese do marco temporal. 

Existe um amplo debate sobre a PEC 215/2000 e a tese do marco temporal, que 
tem sido realizado entre os juristas sobre as terras indígenas, alcançando os índios Xokó 
de Sergipe. Essas propostas e ideias geram, entre os juristas, muitas divergências 
interpretativas. Entre os juristas contrários à PEC 215/2000 e à tese do marco temporal, 
os argumentos são voltados às interpretações sistemáticas, históricas e legislativas desde 
o período colonial e as primeiras Constituições. Já os juristas que se posicionam em 
conformidade com a tese do marco temporal e a PEC 215/2000, utilizam como 
justificativa para suas ideias a legitimação como requisito para as propostas, 
entendimentos sumulados e interpretações gramaticais.  

A análise dos depoimentos demonstrou que, para os indígenas Xokó, a PEC 
215/2000 e a tese do marco temporal são agressões, ameaças, violações aos seus direitos 
fundamentais, possuindo carater genocida e etnocida, principalmente no que respeita à 
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possibilidade de reavaliarem a possibilidade de posse das suas terras ou até a não 
realização das demarcações. Entre os Xokó impera um sentimento de afronta produzido 
pela PEC 215/2000 e a tese do marco temporal, ao qual respondem através de discursos 
que reforçam a ideia de resistência, no intuito de garantirem seus direitos. 

Portanto, podemos concluir que, como forma de solução às divergências, 
ambiguidades e riscos que interferem na efetivação e eficácia dos direitos fundamentais 
e sociais dos povos indígenas, foram reconhecidos alguns avanços em termos de garantias 
e estabelecimentos de direitos alcançados na Constituição Federal de 1988. Porém, 
vislumbra-se a necessidade de que as legislações sejam aplicadas efetivamente e que 
gerem eficácia material, para que haja efeitos positivos e regulares esperados. 
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AS INTERSEÇÕES ENTRE TERRITORIALIDADE E IDENTIDADE INDÍGENA DAS 
MULHERES TABAJARA DA PARAÍBA 

 

Rosiane Barboza da Cruz 
Amanda Christinne Nascimento Marques 

 

1 INTRODUÇÃO 
 
Esse trabalho é resultado preliminar da dissertação de mestrado do Programa de 

Pós-graduação em Direitos Humanos e Políticas públicas que tem por título: Mulheres 
Tabajara: disputas territoriais, gênero e identidade das indígenas no Litoral Sul da 
Paraíba. 

Neste artigo buscaremos discutir as territorialidades das indígenas Tabajara 
dialogaremos com Ratzel (1990), Raffestin (1993), Souza (2003), Santos (2000), e 
Haesbaert (2002/ 2004), Mura, Palitot, Marques (2015), Farias (2015) e Marques (2015). 
A questão de identidade será embasada por Hall (2006) e a memória por Bosi. 
Fundamentamos nossa metodologia em Marcos (2006). 

O litoral sul da Paraíba é composto pelos municípios de Alhandra, Conde, Pitimbu 
e Caaporã. Nesses municípios, além de alguns bairros da capital, João Pessoa, vivem 
indígenas de origem Tupinambá, que outrora antes da invasão portuguesa falavam a 
língua Tupi. Esse povo já foi denominado índios da Jacoca, região onde esses indígenas 
eram mais numerosos, onde hoje encontramos o município de Conde (MARQUES, 2015). 

Os Tupinambá viviam em quase todo litoral brasileiro, sua língua era o Tupi, eram 
numerosos e tinham seu modo vida, seus costumes e sua cultura. Em 1500 a chegada do 
colonizador europeu trouxe uma ruptura no contexto social estabelecido desse povo, a 
partir das ações colonizadoras que ocasionaram muitas consequências quais as 
consequências? No território indígena do litoral. Neste artigo iremos analisar algumas 
dessas sequelas em um determinado povo: os Tabajara a partir de um recorte de gênero 
e identidade e analisaremos as territorialidades da mulher indígena Tabajara. 

A miscigenação, a convenção ao cristianismo e o que ficou conhecida como guerra 
justa, foram ações políticas que desencadearam o extermínio de indígenas na Paraíba, no 
Nordeste e no Brasil como um todo. O povo Tupinambá da Paraíba foi vitimado por essas 
ações e até os dias atuais lutam por seu território e identidade étnica. 

A metodologia adotada para a feitura desse artigo foi a observação participante, 
essa metodologia foi escolhida, pois ela possibilita um relacionamento mais pessoal como 
público estudado. De acordo Marcos (2006) a convivência respeitosa sem interferências 
do pesquisador resultará na confiança necessária para os pesquisados se sentirem à 
vontade para falar da sua história e revelar seus conflitos e problemas da sua comunidade.  

Valéria de Marcos faz recomendações relevantes, quando estamos fazendo 
trabalhos de campo. O pesquisador não deve querer se tornar um membro da 
comunidade, nem se disfarçar para ser um deles. Os pesquisados compreendem que ele é 
um outro, e o respeito deve ser compartilhado entre os pesquisados e pesquisadores de 
forma profunda e verdadeira (MARCOS, 2006). 

Temos frequentado as Aldeias Barra de Gramame e Aldeia Vitória, procuramos 
está presente em todas as reuniões e ações das indígenas. Até o momento, fizemos duas 
entrevistas com mulheres, ligadas a aldeia Barra de Gramame. Entendemos que as 
anotações de campo têm revelado muito mais que entrevistas poderiam mostrar. 
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Estamos participando das atividades de produção de artesanato e também da 
implementação da farmácia viva. Procuramos está perto e contribuir sem que nossa 
opinião seja um fator de influência. E sempre buscando identificar os conflitos sociais. 

De acordo com Kaiser (2006) dinâmica social é revelada pelos conflitos. A 
identificação dos problemas e dos conflitos que permeiam a sociedade estudada é o 
primeiro passo a ser dado pelo pesquisador. Esses conflitos poderão orientar a pesquisa 
e ajudará a compreender a sociedade e auxiliará o pesquisador a realizar um trabalho 
eficaz. Para dinâmica social e cobrir os problemas e conflitos o pesquisador precisa ficar 
à vontade para descobrir se impregnar da atmosfera social e distinguir o que de fato é um 
conflito social profundo ou conversações banais. 

O trabalho de campo tem sido o norteador para compreender a dinâmica social e 
também os conflitos gerados pela questão de gênero no meio do povo Tabajara, o público 
pesquisado. 

 
2 BREVE HISTÓRICO SOBRE OS TABAJARAS  
 

Segundo Marques (2015) os Tabajara no século XVI foram utilizados para mão-de-
obra no comércio do pau-brasil. Essa prática ocorreria por meio de escambo, os 
portugueses recebiam a madeira que garantia a vida das matas litorâneas e em troca 
davam aos indígenas, coisas de valor irrisório, mas que despertava a curiosidade dos 
nativos por serem objetos desconhecidos por eles. Nessa época, Portugal se preocupava 
em extrair as riquezas existentes na terra brasileira, mas não ocupar esse território. 

Ainda segundo a autora o interesse de Portugal em colonizar de fato a terra 
brasileira veio apenas com a preocupação de resguardar a posse do território com a 
aproximação de outros países, tais como França e Holanda, países estes que já estavam 
estabelecendo acordos comercias com os indígenas do litoral do Nordeste Brasileiro 
(MARQUES, 2015). 

No sistema de capitanias hereditárias a Paraíba fazia parte de Capitania de 
Itamaracá, estava estabelecida entre o Rio Igarassu e a Baía da Traição, o que somava 23 
léguas de costa. Que alcançou prosperidade explorando os vantajosos acordos comerciais 
com os Tabajara, entretanto, podemos analisar que enquanto os Tabajara eram levados a 
crê que eram benéficos os negócios com os europeus os colonizadores mantinham um 
eficiente controle social dos povos que aqui viviam (MARQUES, 2015). 

Para Mura (2015) a desocupação das terras paraibanas foi conquistada com lutas 
violentas e o controle do território, formando blocos entre europeus e indígenas. Os 
Tabajara lutaram ao lado dos portugueses que depois de muitos anos conseguiram no dia 
5 de agosto de 1585 a expulsão dos holandeses e declararam a conquista da Paraíba. 

Em recompensa pela contribuição na expulsão dos holandeses e conquista da 
Paraíba, os Tabajaras em 1614 receberam a concessão da sesmaria que abrangia desde a 
Barra de Gramame até os limites da Barra do Abiaí. Uma área de aproximadamente 35 mil 
ha.  

As terras nessa época já eram disputadas entre indígenas e brancos, os indígenas 
argumentavam que as terras em disputa não serviam aos fins de produção da época, a 
cana-de-açúcar e também alegavam sua importante contribuição por meio da aliança com 
os portugueses que resultou na denominada conquista da Paraíba. Tais disputas veio a 
colocar de lados opostos os Potiguara, aliados dos holandeses e Tabajara nesse momento 
aliados dos portugueses (MURA, 2015). 

http://lhs.unb.br/wikiatlas/index.php?title=Rio_Igarassu&action=edit&redlink=1
http://lhs.unb.br/wikiatlas/index.php?title=Ba%C3%ADa_da_Trai%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
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No Período colonial foram criados os aldeamentos, fixação de indígenas em um 
determinado território, religiosos de várias ordens de organizações católicas, eram 
responsáveis por reorganizações espaciais de povos indígenas, feitos em missões no 
Nordeste. O objetivo desses aldeamentos era formar barreiras de defesa nas fronteiras e 
concentrar mão-de-obra para os engenhos. E outra atividade como corte de madeira e 
obras públicas. Os indígenas eram utilizados como mão-de-obra (MURA, 2015). 

A identidade étnica de um povo indígena está intimamente ligada a seu território, 
conforme a ilustração 1, as duas aldeias Tabajara estão localizadas, dentro da Sesmaria da 
Jacoca, concedida ao povo Tabajara em 1614. Conforme Marques (2015), a extensão do 
território da sesmaria da Jacoca, se equipara a microrregião do Litoral Sul da Paraíba, nos 
dias de hoje, cujos limites naturais são: ao norte, o Rio Gramame; na extremidade oeste, o 
Rio da Jacoca, seguindo o percurso do Rio Subaúma; ao sul, o Rio Abiaí; e a leste, o Oceano 
Atlântico. 

 

Ilustração 1:Mapa de localização das aldeias Barra de Gramame e Vitória 

 
Fonte: Elaboração: Josildo dos Santos Silva, execução: Eliane Campos dos Santos (2019). 

 

A aldeia Barra de Gramame111 está localizada112 às margens da PB 008, fica 
próxima à praia Barra de Gramame, a aldeia recebeu esse nome por ficar dentro de um 
assentamento da reforma agrária de mesmo nome, no município de Conde. É um território 
desejado pela especulação imobiliária, pois fica a poucos metros do mar e a alguns 
quilômetros do rio Gramame, local de marcação da antiga sesmaria Tabajara de 1614. 

Durante 150 anos, os Tabajara foram silenciados e considerados extintos, seu 
território foi distribuído a outros grupos e sua cultura quebrada, por muitos anos 
esquecidos, entretanto, esse povo resistiu e até os dias de hoje ocupam e reivindicam a 
demarcação do território dos seus ancestrais. 

 
111 Verbete de origem Tupi significa o lugar dos guarás. 
112 Ver ilustração 1. 
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As mulheres Tabajaras no Litoral Sul da Paraíba tem sido protagonista no processo 
de luta e reivindicação da sua identidade étnica e território tradicional, essa atuação junto 
com os demais membros da comunidade indígena Tabajara se dá de maneira gradativa 
onde cada vez mais as mulheres tem se posicionado e requerido também suas demandas 
específicas não apenas na comunidade como também nas mais diversas instituições. 

Os indígenas do litoral Sul da Paraíba vêm de um processo de emergência étnica, 
reconhecimento étnico das populações indígenas e negras, obtido por meio de 
mobilização política e cultural pelo reconhecimento de suas terras, Arruti (1993) e de 
reunificação de sua cultura.  

As mesmas têm se organizado politicamente, com uma agenda encabeçada pela 
demanda de terra e reconhecimento de suas identidades. Lutar por direitos tem sido uma 
constante na vida das mulheres, neste artigo discorreremos sobre a mulher indígena, cuja 
luta por direitos está intimamente ligada luta pelo território. Tendo em vista que sem o 
território é impossível vivenciar a autonomia, cultura e identidade e também sua 
cidadania plena. 

Sendo assim, objetivamos analisar os conteúdos que conectam a mulher, o 
território e a identidade no contexto Tabajara. Propomo-nos também a narrar à ocupação 
dos territórios, bem como o processo de apropriação do político e simbólico pelas 
mulheres Tabajara, além de analisar a importância da ocupação de espaços territoriais e 
políticos pelas indígenas desterritorializadas, e por último registrar os avanços obtidos 
pelas indígenas ao longo da retomada do território e da etnia Tabajara no Litoral Sul da 
Paraíba. 

 
3 O TERRITÓRIO TABAJARA 

 
A concepção clássica de território está vinculada ao domínio de uma determinada 

área, para imprimir uma perspectiva de análise centrada na identidade nacional, como é 
a concepção trazida por Ratzel (1990), afirmando que o solo exerce influência direta sobre 
os organismos e os organismos sobre o solo, também ressalta o caráter essencial do 
território. Para o citado autor um povo decai quando sofre perdas territoriais. Com 
Raffestin (1993) essa concepção vai sendo modificada, o referido autor defende que o 
território se forma a partir do espaço, e resulta de uma ação de apropriação seja ele 
abstrata ou concretamente. Sendo assim, para o referido autor toda relação social é 
composta por relações de poder em suas várias instâncias, não só o Estado. 

 
O Estado mesmo sendo a mais acabada e a mais incômoda das formas 
políticas não é a única (...) o território, nessa perspectiva, é um espaço 
onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que por 
consequência, revela as relações marcadas pelo poder, o espaço é a prisão 
original e o território é a prisão que os homens constroem para si. 
(RAFFESTIN, 1993, p. 28). 
 

 Os conceitos de territórios que podem ser compreendidos em diálogo com 
Haesbaert (2004) território e territorialidades remetem a espacialidades humanas, 
também tem tradição em áreas diversas, cada uma focada em uma determinada 
perspectiva devido à amplitude do conceito e às diversas possibilidades de definições 
encontradas em outras áreas do conhecimento, como a Geografia, a Ciência Política, a 
Economia, a Sociologia, a Psicologia e a Antropologia. Comunidades tradicionais, como as 
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comunidades indígenas, de acordo com a Antropologia, destaca-se a dimensão simbólica. 
Compreendido como um espaço de referência para a construção de identidades. 

  Para Haesbaert (2007) o “território simbólico” envolve e reconstrói as “funções” 
num caráter complexo e indissociável em relação à funcionalidade dos territórios que por 
sua vez, toma-se especificamente, simbólica, entretanto não um simbólico advento do 
espaço vivido, mas da reconstrução identitária em função das demandas dos atores 
hegemônicos. Para o nosso estudo a concepção político-administrativa adquire um 
caráter restrito, na medida em que as relações estabelecidas pelas Tabajaras com o 
território encontram-se no âmbito simbólico. Pois, mesmo depois do reconhecimento de 
sua identidade étnica os Tabajara lutam pelo território concreto onde possam exercer sua 
cidadania plena. Conforme ressalta Milton Santos:  

 
[...] Assim, a possibilidade de cidadania plena das pessoas depende de 
soluções a serem buscadas localmente, desde que, dentro da nação, seja 
instituída uma federação de lugares, uma nova estruturação político-
territorial, com a indispensável redistribuição de recursos prerrogativas 
e obrigações (SANTOS, 2000, p. 114).  

. 
O território Tabajara é marcado historicamente por conflitos, disputas, guerras, 

resistência e emergência étnica.  Em 1614 foi feita uma concessão de terras da sesmaria 
dos índios da Jacoca, Litoral Sul, que abrangia desde a Barra de Gramame até os limites da 
Barra do Abiaí uma área de aproximadamente 35.000 ha.  A figura a seguir mostra um 
fragmento da carta de concessão da sesmaria de 1614, concedida ao povo Tabajara. Uma 
prova documental do direito à terra do litoral Sul da Paraíba. 

 
Figura 1 - Fragmento da carta da concessão da sesmaria em 1614 

 
Fonte: Internet. Acessada em 20 de agosto de 2019. Disponível em: http://www.intermat.mt.gov.br 

 

 De acordo com Mura (2015) observando a demarcação de Justa Araújo, que a 
sesmaria da Jacoca doada em 1614, apenas cerca de 10% das terras permaneciam em 
posse indígena em 1871. A terra que ficou em posse dos Tabajara no atual município de 

http://www.intermat.mt.gov.br/
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Alhandra, extrapolava os limites da Sesmaria doada aos indígenas em 1614.  Um processo 
continuo ao longo do século XX, a ponto de não sobrar mais terras para os indígenas 
Tabajara. Podemos constatar essa realidade, pois hoje depois do seu reconhecimento 
étnico o território Tabajara ocupado por indígena compreende 10,5 Ha, sendo quatro em 
barra de Gramame contido em um assentamento rural e seis na aldeia vitória, 
provenientes de uma doação particular a FUNAI, ambos na zona rural do município de 
Conde. 

Durante a expulsão do povo Tabajara de seu território, os homens do povo foram 
mortos e as mulheres expulsas de suas casas, da sua terra do seu território foram 
obrigadas a negar sua identidade, suas crenças, seus costumes e modo de vida. Muitas até 
os dias de hoje não retornaram, pois desconhecem suas origens. Hoje as Tabajara ocupam 
lugares de liderança no seu território habitam em vários municípios do litoral sul da 
Paraíba, entretanto a grande reivindicação das mulheres Tabajara é a demarcação da 
sesmaria cuja doação ocorreu desde o século XVI. Contudo até o presente momento a 
grande maioria vivem desterritorializadas de seu território ancestral (FARIAS, 2015). 

O território Tabajara é um direito conquistado muito antes da Constituição Federal 
de 1988, assegurado por diversos documentos, entretanto permanece longe do alcance 
das mãos de seus verdadeiros donos, o povo Tabajara. Entretanto, lutam bravamente por 
seus direitos, fazem atos públicos, recorrem a órgãos, tais como Ministério Público 
Federal por meio da Procuradoria Regional dos Direitos dos Cidadãos, Núcleo de Direitos 
Humanos da UFPB, e Fundação Nacional do Índio, FUNAI (FARIAS, 2015). Essa luta tem 
sido fortalecida, mas há um longo caminho a ser percorrido. 

Nos dias atuais, estamos no ano 2019, os tabajaras ainda não tiveram sua terra 
demarcada. Encontramos duas aldeias cujos processos de acesso foram a doação de terra 
em decorrência de uma luta dos Tabajara com a fábrica de cimentos Elizabeth e a outra é 
uma área de assentamento do Incra. São elas: aldeia Vitoria e aldeia Barra de Gramame. 

A figura 2 mostra a reunião da Associação dos Indígenas de Barra de Gramame, que 
ocorre mensalmente onde são discutidas as questões dos indígenas que moram na 
localidade e dos demais que estão desterritorializados, mas que são ligados a essa aldeia. 

 
Figura 2 - Oca da aldeia Barra de Gramame, reunião mensal da Associação da Aldeia Barra de 

Gramame, Conde - PB 

 
Fonte: Pesquisa de campo, Rosiane Cruz, 25 de agosto de 2019 
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Pode se chegar à aldeia, o caminho é no meio dos roçados de outros assentados, 
podemos observar a presença de plantas típicas do litoral sul da Paraíba, são arvores da 
mata atlântica que resistem a ação humana. Podemos observar jatobá, fruto da casca dura, 
pau-d’arco, planta cascuda, palmeiras: babaçu, uauaçu e dendê. Também arvores 
frutíferas com cajueiros e mangabeiras. Encontramos também plantas rasteiras como o 
maracujá-sul, a bucha vegetal e algumas ervas medicinais como o picão-preto, quebra-
pedra, melão-de- são-caetano e outras utilizadas pelas Tabajaras com objetivo de curar.  

Os caminhos para chegar na aldeia Barra de Gramame são cheios de história 113de 
que falam sobre os passos que foram dados, pelo povo Tabajara, que os levaram até o 
lugar histórico, vivido por esse povo, são lembranças que estão enraizadas na memória e 
também na vida cotidiana dos indígenas do Litoral Sul. 

As figuras abaixo mostram algumas espécies, arvores frutíferas, e arvores 
resilientes da mata Atlântica do litoral sul da paraíba. 
 

Figura 3, 4 e 5 - Caminho para a aldeia Barra de Gramame 
 

 
 

     
 

 

          

 
113O povo Tabajara ocupa o litoral sul da Paraíba de os ides de 1585, barra de Gramame está dentro da 
Sesmaria de 1614. 
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São caminhos de cores e cheiros inconfundíveis que desperta nossos sentidos para 
contemplar a natureza em sua exuberância que os indígenas, principalmente as mulheres 
prezavam, pois, a natureza o território não é uma posse e sim parte do ser indígena.  

Nesta aldeia, que foi a primeira a ser formada, Eliane Farias já falava sobre essa 
localidade. “No primeiro dia foi feito uma reunião na oca da aldeia Barra de Gramame” 
Farias (2015, p.38). Há uma oca feita de palha de Babaçu, é um lugar para reuniões, 
festividades e também um lugar onde é dançado o Toré, sobre essa característica dos 
povos indígenas do Nordeste falaremos mais adiante. 

As mulheres dessa aldeia recentemente formaram um grupo de mulheres com o 
nome Moara114, objetivo é discutir suas questões mais urgentes. Elas elaboraram metas 
para sustentabilidade por meio de atividades produtivas, ligada à sua ancestralidade, 
como também entre si buscam o empoderamento político e a visibilidade da sua 
identidade enquanto mulher e indígena. Segundo Marques (2015) essas mulheres em sua 
maioria são oriundas do tronco velho Pedro Severo cujas origens do Sítio dos Cabocos. A 
aldeia Barra de Gramame tem 4.5 ha é um lote de assentamento da reforma agrária. 
Devido ao pouco espaço de terra, a maioria dos indígenas ligados a essa aldeia moram nos 
bairros periféricos de João Pessoa, estando presentes nas atividades referentes às 
demandas do povo, festividades na reunião mensal da associação. 

O supracitado grupo produz os adereços usados pelos indígenas, tais como cocar, 
colares, pulseiras e brincos, essas peças são feitas à base de penas de aves, colchas de 
marisco e sementes naturais coletas nas matas. Esses trajes não apenas enfeites, eles têm 
um significado de uma antecipação dos rituais a ações que são realizados pelo povo 
Tabajara e demais povos indígenas. 

Está em fase de plantio uma farmácia viva (figura 2) onde as indígenas pretendem 
produzir ervas medicinal em larga escala para atender a demandas de muitas pessoas que 
buscam o conhecimento ancestral das ervas para cura de suas enfermidades, De acordo 
com Simone Severo: “Nós já temos nossas farmácias em nosso quintal, mas precisamos 
ter nossas ervas para atender à população que nos procuram.” 

Outras atividades são feitas pelas Tabajara do grupo Moara, são as garrafadas 
medicinais, licores, cocadas, beijus e pé de moleque. Os produtos são feitos pelo grupo na 
aldeia e são vendidos nos eventos e festividades os quais as indígenas participam. 

Na figura 6 são registradas as atividades da farmácia viva implementada pelas 
indígenas, o cultivo e feito de forma artesanal, apenas as mulheres fazem o manuseio com 
as ervas, existem procedimentos mediante a delicadeza de cada planta, enquanto estão 
plantando e aplicando os adubos naturais as indígenas falam sobre o poder de cura de 
cada planta. 

O conhecimento das ervas que curam são conhecimentos passados de mãe para 
filha e também ensinados pelo pajé que adquiriu esse saber por meio das memórias dos 
seus antepassados também com a convivência com a natureza, que ensina diariamente os 
elementos que tem o poder de curar.  

 
 
 
 

 
114 Verbete em Tupi significa ajuda a nascer. 
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Figura 7 - Indígenas Tabajara, trabalhando em farmácia viva, na aldeia Barra de Gramame. 
 

 
 

     Fonte: Rosiane Barboza da Cruz, em 21 de agosto de 2019 

 
A aldeia Vitória nasceu de um processo de luta do povo Tabajara, em 2012 com a 

fábrica de cimentos Elizabeth iniciou um processo para construção de uma fábrica no 
munícipio de Alhandra dentro do território Tabajara. 

Está localizada da zona rural do município de Conde, no assentamento Mata de 
Chica, fica na mesma região sítio dos Caboclos, território ancestral Tabajara, local onde os 
Tabajara foram desterritorializados a aproximadamente 150 anos, Marques (2015) 
confirma isso em sua tese. A localização não é por acaso, a retomada Tabajara de seu 
território. 

Em 2011 a fábrica de cimentos Elizabeth, adquiriu uma área em Alhandra para 
construção de uma fábrica de cimento, tendo comprados essa terra de assentados, os 
Tabajara se acamparam no local e reiniciaram a demarcação de suas terras, tendo em vista 
que a função social da terra já não existia, pois, as terras tinham saído das mãos dos 
assentados para estar na posse do capital privado  

A princípio o movimento contou com a presença de 150 indígenas o apoio dos 
agricultores do assentamento Mucatu, além de entidades como FUNAI, CPT Comissão 
Pastoral de Terra. E o Ministério Público Federal, por meio da PRDC.  Passando-se muitos 
dias, os indígenas começaram a perder os apoios, vencidos pelas necessidades e também 
o cansaço, muitos começaram a desistir, e voltar para suas casas nas periferias da cidade 
de João Pessoa.  

Durante os dias em que os indígenas estiveram acampados na região, onde hoje é 
a fábrica de cimentos Elizabeth, as mulheres tiveram um papel fundamental na 
organização dos atos e também tiveram papel efetivo na presença na resistência até o 
desfecho final. 

Um grupo de 25 indígenas resistiu e com a mediação do MPF aceitaram um acordo, 
onde a Elizabeth faria uma doação de uma área de 06 Ha a FUNAI, em local dentro do 
território Tabajara. Assim nasceu a segunda aldeia do litoral Sul da Paraíba. Hoje a aldeia 
contabiliza 27 famílias que vivem do cultivo de produtos da agricultura familiar, a criação 
de animais de pequeno porte. 

As mulheres da aldeia Vitória fazem artesanato para os trajes típicos dos Tabajara, 
além de colares e tiaras, feitas de sementes naturais e arvores de aves da região. Está em 
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expansão da retomada da arte em cerâmica, em que as mulheres são a principais 
interessadas no desenvolvimento dessa atividade.  

Essas atividades conectam as Tabajara com a sua ancestralidade, com sua 
identidade indígena e com sua autoafirmação étnica, pois mesmo depois de 150 anos 
silenciadas, essas mulheres reconhecem a cultura e costumes como seus, elas vivenciam, 
essas atividades nas memórias de suas mães e avós e também na vida cotidiana delas 
mesmas.  
 

Figura 8 - Tore na mata na alia Vitória 

 
Fonte: Rosiane Barboza da Cruz, em 29 de março de 2019 

  

Na figura 7 vemos as mulheres dançando o toré em meio aos demais membros das 
aldeias Vitória e Barra de Gramame. Em um momento de interação na segunda 
Assembleia Tabajara, onde foi feito levantamento dos 13 anos de luta do povo desde os 
primeiros passos até os dias de hoje. Essa dança que está presente nas manifestações 
culturais de diversos povos indígenas do Nordeste é um ritual que pode reunir dança, 
religião brincadeira e reivindicação política. 
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Nessa ocasião as indígenas, em meio a todo povo, comemoravam as vitórias 
obtidas: o reconhecimento de sua etnia, um local para viver, ainda que não seja o território 
sonhado e desejado: a sesmaria. E também cobram esse território e os demais direitos 
enquanto povo tradicional. 

 Os Tabajara se organizam de modo peculiar no momento de dançar o toré, mesmo 
tendo reaprendido esse ritual com seus parentes os Potiguara,  

Marques ressalta em sua tese as diferenças marcantes que existe entre o Toré 
Tabajara e Potiguara “Entre os Tabajara esse arranjo se modifica um pouco, pois não é 
feito essa divisão por gênero. Homens, mulheres e crianças compartilham o mesmo 
círculo. Por vezes, as lideranças também assumem a posição de trânsito entre o círculo 
maior e os tocadores no centro” (MARQUES, 2015, p.257). 

A aldeia vitória é um espaço obtido por meio de muita luta desse povo, um local 
onde as mulheres desenvolvem suas atividades, mas permanece o desejo, sua maior luta 
coletiva: está de volta as terras habitadas por seus ascendentes.  

 
4 A MEMÓRIA ANCESTRAL TABAJARA 

 
 De acordo Hall (2006) são estabelecidas transformações do conceito de sujeito 

com as próprias mudanças do mundo moderno. A modernidade, diferentemente das 
sociedades tradicionais que mantêm uma relação com o passado a cada geração, 
caracteriza-se pela constante mudança, rompimento ou deslocamento. O autor afirma que 
em contrapartida as sociedades ditas modernas as comunidades tradicionais, nesse caso 
as indígenas mantem uma relação com o passado, pois sua história e memória estão 
presentes em seu cotidiano. 

Durante as reuniões do grupo de mulheres Moara as indígenas costumam pintar 
umas às outras, e elas falam que essa pintura é uma importante marca para seus corpos, 
pois conta a história de suas antepassadas e que o corpo da indígena também precisa estar 
delimitando sua cultura e memória. “Essa pintura, fala muito sobre nós, conta uma 
história que valorizamos, pois é a história que aprendemos através da nossa mãe, que 
aprendeu com minha avó, e minha avó com sua mãe, essa pintura, elas me ensinaram, eu 
aprendi vendo ser feita, então aprendi com minha bisavó” Esse é um relato de uma jovem 
Tabajara, enquanto fazia uma pintura em outa jovem mulher Tabajara. Nas pinturas 
corporais O vermelho e o preto são as cores utilizadas. A cor vermelha é extraída do 
urucum e a preta do fruto verde do jenipapo. 

 As representações das figuras pintadas nos corpos das Tabajara são elementos 
encontrados nas matas que cercam as Aldeias, as malhas das cobras, dos guaxinins e 
animais que estão presentes no cotidiano, de acordo com as indígenas são respostas dadas 
pela natureza registradas no próprio corpo por meio da pintura” nosso corpo grita, tudo 
que a mata representa para nós”. Fala de mulher Tabajara da Aldeia Vitória colhida em 
trabalho de campo. 

Há uma constante reificação do que é ser indígena em contextos nos quais a 
oralidade é uma das principais maneiras de se garantir transmissão de saberes e a 
manutenção da sua história enquanto povo. Para que o registo da memória ancestral 
Tabajara, seja feito, recorreremos a Bosi “se as lembranças às vezes afloram ou emergem, 
quase sempre são uma tarefa, uma paciente reconstituição”. Bosi (2006, p.39). 
Determinadas memórias submergidas nem sempre, são nossas, às vezes são narrativas 
feitas familiares e posteriormente rememoradas por nós. Leva-nos a abranger que a 
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memória, a lembrança e a recordação, são compartilhadas e edificadas conjuntamente, 
afirmando o fator social principal em sua constituição. 

A memória ancestral Tabajara, que é ressignificada pelas gerações pode ser 
contada, por diversos meios: pelas pinturas de seus corpos, pelos seus adereços, cujas 
feituras são próprias de cada povo, pela cerâmica e também pelo Toré, que são entoados 
pelos povos indígenas.   

As territorialidades étnicas Tabajara também são afirmadas por meio dos Torés, 
uma dança que demostra traços da identidade dos grupos étnicos do Nordeste e sua a 
ancestralidade. Esse ritual é um elemento fundamental no sistema cosmológico Tabajara. 
Enquanto manifestação comum entre indígenas da região nordeste do Brasil, podemos 
classifica-lo como é um verbete polissêmico, agrega muitos significados e sentidos 
correspondendo à cultura e costumes de cada povo. Já foi observa Arruti (1999) O toré 
consiste basicamente em uma dança coletiva de um número relativamente indefinido de 
participantes. De acordo com Marques” Como elemento importante da territorialidade 
étnica Potiguara, o Toré tem um cunho político e cultural” Marques (2009, p.176). Os 
povos indígenas como forma de fortalecimento ensinam torés a povos emergentes: Os 
Potiguara ensinaram aos Tabajara a dança do Toré e também as identificações com os 
adereços usados por este povo.  

 
Sou Tabajara, 

Sou Tabajara nessa terra de Tupã 
Tenho arara, cranaúna e  xéxeu 

Todo pássaro do céu 
Que nos deu foi Tupã, foi Tupã (...) 

 
Toré Tabajara 

 
Esse ponto de Toré é entoado também pelo povo indígena do Litoral Norte da 

Paraíba, os Potiguara, compreendemos que esse povo, que foi de grande apoio aos 
Tabajara durante o começo da sua emergência étnica. Marques confirma isso em sua tese 
“[...] que dizem respeito à dança ritual do Toré, que é vista pelos índios como uma 
expressão obrigatória de indianidade e constituída de vários significados. No caso dos 
Tabajara, esse empréstimo se deu quando os Potiguara passaram a conviver e se 
articularem politicamente com o grupo” (MARQUES, 2015, p. 256). 

 As mulheres também costumam dançar o Tore em momentos solenes, no começo 
de suas reuniões e durante as caminhadas pela mata em busca de matérias para fazer os 
preparos de garrafadas e tinturas curativas. Entretanto observamos, nossos trabalhos de 
campo, que as mulheres cantam e dançam em um ritmo diferenciado dos homens, durante 
as atividades são cantados e dançados para abençoar os trabalhos e reverenciar suas 
antepassadas: 

 
Oh mãe de deus 

Oh rei dos mares 
Oh mãe de deus 

Minha mãe soberana 
Reina, reinar!!! 

 
Toré Tabajara 
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O Toré é um ritual sagrado que traz crescimento espiritual por meio de orientações 
do grande deus Tupã, transmite sabedoria e está ligado à natureza e ao sagrado feminino. 
É de responsabilidade dessas mulheres ensinar a seus descendentes suas origens, 
tradições e modo de vida. Para Pinsky e Pedro (2013), cabe a mulher a educação, os 
ensinamentos dos rituais e a compreensão do modo de vida dos povos indígena. Embora 
hoje as responsabilidades e a identidade sejam partilhadas por homens e mulheres, ainda 
as mulheres de origem Tupinambá permanecem tendo a maior parte de responsabilidade 
da instrução não escolar das crianças.  

 
5 A TERRITORIALIDADE POLÍTICA 

 
Entre as mulheres Tabajaras encontramos muitas lideranças que estão se 

organizando dentro e fora do seu território. As representações femininas no conselho 
indígena tabajara, quatro mulheres compõem esse grupo de nove membros. Foi criado 
pelas Tabajara a Amip - Articulação das Mulheres Indígenas da Paraíba. Essa articulação 
coordena as ações das indígenas Tabajara e também contribui como participação com as 
Potiguara. Recentemente foi criado o grupo Moara115 Associação das Mulheres Tabajara 
do Litoral Sul da Paraíba, composto por 30 mulheres ligadas à aldeia Barra de Gramame, 
esse grupo se organiza para buscar das demandas específicas das mulheres, tais como 
renda própria, conhecimento de seu corpo e a valorização de seu conhecimento ancestral 
enquanto mulher e indígena. Como também busca fortalecer a luta comum do seu povo a 
reivindicado do seu território e o reconhecimento da sua identidade.    

As lideranças indígenas femininas deste e demais povos tem se destacado entre os 
indígenas do litoral Sul a representatividade em suas comunidades tem crescido de forma 
significativa, o que indica uma crescente dinamicidade das atribuições das mulheres que 
tem propiciado o surgimento de novas territorialidades junto ao seu povo. 

Nas aldeias Barra de Gramame e aldeia Vitória são mulheres as duas Agente de 
Saúde Indígena, (AIS) é uma importante ferramenta na saúde indígena. Eles fortalecem o 
protagonismo indígena na organização e no desenvolvimento de ações necessárias e 
direcionadas nas comunidades indígenas. 

As instituições cridas pelas indígenas são um exemplo da forma crescente da 
ocupação de espaços de liderança feminina das mulheres Tabajara. A Amip tem 
fortalecido os laços que ligam os povos de origem Tupinambá presentes na Paraíba, são 
estes os Potiguara e os Tabajara.  Por se tratar de uma entidade cujas representantes são 
compostas pelos dois povos, propicia ações conjuntas que visam reivindicar espaços 
políticos e também fortalecimento de gênero e étnico. A Amip é uma articulação para fazer 
as ações referentes as mulheres indígenas da Paraíba, esse grupo procura garantir a 
presença de mulheres indígenas nos eventos estaduais e nacionais considerados 
relevantes para o movimento de mulheres e o movimento indígena em seus respectivos 
eixos de trabalho. A Amip articulou a ida de indígenas Potiguara e Tabajara para a 
primeira marcha das mulheres indígenas. 

Na primeira marcha das mulheres indígenas as Tabajara estiveram presentes 
levando uma representação de três indígenas para Brasília, e somaram a mais de 2 mil 
mulheres, de 113 povos indígenas distintos do Brasil. O tema “Território: nosso corpo, 
nosso espírito”, elas marcham contra o governo federal e em defesa da demarcação de 
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terras indígenas, esse evento foi Organizado pela Apib Articulação dos Povos Indígenas 
do Brasil. 

  A organização elegeu as pautas mais urgentes, entre elas a demarcação das terras 
indígenas; o direito à posse plena dos territórios; o direito irrestrito ao atendimento 
diferenciado à saúde; o aumento da representatividade das mulheres indígenas nos 
espaços políticos, dentro e fora das aldeias; o direito de todos a uma alimentação 
saudável; o direito a uma educação diferenciada para as crianças e jovens indígenas; e a 
necessidade de uma legislação específica que combata a violência contra a mulher 
indígena em seguida esse grupo engrossou a massa de  mais de 100 mil mulheres na 
marcha das Margaridas 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A afirmação de espaço político ocupado por mulheres entre as Tabajara tem 

propiciado uma melhor visão da participação do feminino na vida política de seu povo. As 
Tabajara estão em um processo ainda incipiente. Entretanto, estão em constante 
expansão as ações que reivindicam a demarcação de território com presença de mulheres, 
das aldeias Barra de Gramame e Vitória. Como também das mulheres desterritorializadas.  

A mulher tem a identidade indígena e agrega ao seu povo de forma constate, 
buscando alcançar o reconhecimento social, acima de qualquer coisa a retomada do seu 
território ancestral. O modo de vida, a cultural e tradições estão presentes no dia a dia das 
indígenas, em suas atividades, de cultivo de ervas medicinais, de artesanato, de pesca 
artesanal, o costume das pinturas corporais, do uso de ornamentos de pena e sementes, 
recolhidos nas matas nativas que estão dentro do território ancestral Tabajara, região e 
mangue em Barra de Gramame e mata nativa próxima ao sítio dos Caboclos.  

Os diálogos estabelecidos com atores citados nesse artigo esclareceram muitas 
questões referentes a identidade e territorialização dos povos emergentes.  Os aspectos 
mais evidentes da necessidade de um aprofundamento no conhecimento histórico, sobre 
o povo Tabajara e principalmente sobre as mulheres desse povo. 

Esse aprofundamento poderá desmistificar as versões contraditórias que constam 
na literatura sobre o povo Tabajara, e sua realidade histórica. 
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AS PERCEPÇÕES E DESAFIOS DA JUSTIÇA RESTAURATIVA SOB A ÓTICA DOS 

AGENTES EDUCACIONAIS DO CASE MOSSORÓ 

 

Laura Raquel Bezerra Tôrres 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
O presente artigo objetiva analisar um sério problema presente na realidade 

brasileira, que é a prática de atos infracionais por adolescentes. Para isso, se debruçará 
em estudos e análises críticas acerca do caminho percorrido pelo legislativo no 
tratamento fornecido à criança e ao adolescente, considerando que tais sujeitos estão em 
peculiar fase de desenvolvimento psicossocial, por isso, carecem de uma maior atenção 
por parte do Estado, da sociedade e da família. 

Será feita, também, uma relação entre as metas das medidas socioeducativas 
previstas na Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e a justiça 
restaurativa (JR), mostrando os pontos em comum delas e elencando formas em que 
valores e procedimentos restaurativos podem se fazer presentes nessas medidas. 

Consoante essa conexão, é reservado um tópico que irá se debruçar sobre a JR, 
elencando as principais diferenças entre ela e a justiça tradicional, explicitando suas 
principais características e pontos (valores e técnicas) que deverão ser seguidos a rigor 
para que ela consiga produzir resultados satisfatórios para a sociedade, fundando nesta 
um novo ethos de convivência humana. A construção desse tópico é feita a partir de uma 
revisão documental de estudos e leituras de importantes pesquisadores da referida 
temática. 

Para finalizar, é realizada uma pesquisa de campo no CASE Mossoró, onde foi 
promovida uma pesquisa qualitativa com os socioeducadores para descobrir suas visões 
a respeito da JR e com isso se chegar à compreensão dos principais desafios que deverão 
ser enfrentados para que se consiga instaurar metodologias e valores restaurativos na 
realidade do referido Centro de Atendimento Socioeducativo, o que poderia oferecer aos 
jovens privados de liberdade uma nova perspectiva da realidade, contribuindo para a 
mudança desses sujeitos por meio da ênfase em valores propulsores da paz social. 

 
2 O SINASE COMO PRIMEIRO INCENTIVO ÀS PRÁTICAS RESTAURATIVAS 
 

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) 
instituiu por meio da Resolução 119/2006 o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (SINASE), o qual foi aprovado somente em 18 de janeiro de 2012 pela Lei 
12.594. O principal objetivo do referido sistema foi implementar de forma eficiente uma 
política  pública, de cunho interdisciplinar e intersetorial, que se destinasse a atender 
jovens autores de ato infracional e suas respectivas famílias. 

O SINASE tornou obrigatório que o governo, através de seus diversos e distintos 
órgãos e equipamentos públicos, criasse Planos de Atendimento Socioeducativo 
destinados a ofertar programas que viabilizassem a execução das medidas 
socioeducativas em meio aberto e aquelas privativas de liberdade. Permitiu, também, que 
caso houvesse interesse de entidades não governamentais em auxiliar na efetivação 
dessas políticas públicas, poderiam elas oferecer sua ajuda como de caráter suplementar, 
fato este que se revela importante, pois, segundo Digiácomo (2016, p. 18) acabaria não só 
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com o isolamento do Poder Judiciário, mas também com a “aplicação de medidas” apenas 
“no papel”. 

De acordo com Digiácomo (2016, p. 18), o SINASE constituiu-se como uma 
proposta que por meio de seus programas e serviços se dedicaria a apurar as causas da 
conduta infracional, proporcionando seu tratamento e efetiva solução, ou seja, ao menos 
em tese, percebe-se que a Lei 12.594/2012 foi planejada de modo consciente, pois 
objetivava conhecer e estudar a origem do problema, que é a conduta delituosa praticada 
por adolescentes, não se preocupando apenas em tratá-la, visto que somente isso não 
contribuiria para reduzir os índices da criminalidade juvenil. Sobre o referido problema, 
Digiácomo (2016, p. 18 – 19) afirma: 

 
[...] a verdadeira solução para o problema da violência infanto-juvenil, 
tanto no plano individual quanto coletivo, demanda o engajamento dos 
mais diversos órgãos, serviços e setores da Administração Pública, que 
não mais podem se omitir em assumir suas responsabilidades para com 
esta importante demanda. 

 
O presente tópico salienta que o SINASE é visto como um incentivo inicial a adoção 

de práticas restaurativas. Segundo Jaccoud (2005, p. 169), a justiça restaurativa é uma 
forma de aproximação que privilegia ações individuais ou coletivas que visem corrigir os 
resultados de um conflito. Essa concepção de justiça está prevista na Lei do SINASE  
(12.594/2012), quando em seu Título II que dispõe sobre a execução das medidas 
socioeducativas, apresenta: “Art. 35. A execução das medidas socioeducativas reger-se-á 
pelos seguintes princípios: III – prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas 
e, sempre que possível, atendam às necessidades da vítima”. 

No subtópico 2.1, a relação entre as medidas socioeducativas e a justiça 
restaurativa será explanada de modo abrangente. Destarte, também será feita uma 
reflexão sobre o referido art. 35 e como este poderia trazer benefícios aos adolescentes 
que cometeram atos infracionais se pensado com ética e compromisso para o 
estabelecimento de uma práxis social mais humanizada e menos violenta. 

 
2.1 A Doutrina da Proteção Integral de crianças e adolescentes e sua relação com o 
paradigma da justiça restaurativa 
 

A Doutrina da Proteção Integral de crianças e adolescentes foi instituída no cenário 
internacional por meio da Declaração dos Direitos das Crianças, promovida pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) em 20 de novembro de 1959. Ela foi responsável 
por instituir uma série de direitos que até então não eram assegurados às crianças e aos 
adolescentes. Para  tanto, ancorou-se em dois princípios fundamentais como o da 
prioridade absoluta e do melhor interesse do menor. Nas palavras de Vilas-Bôas (2012, 
s/p), o primeiro reflete em todo ordenamento jurídico, porque a criança e o adolescente 
devem ter prioridade absoluta em seus cuidados e o segundo significa que “todas as 
condutas devem ser tomadas levando em consideração o que é o melhor para o menor 
(sic)”. Ela, ainda ressalta que o melhor para os indivíduos em questão nem sempre será o 
que eles querem ou desejam. 

Ao se analisar a proteção integral de crianças e adolescentes no contexto brasileiro, 
percebe-se que esta só veio a se tornar realidade no âmbito jurídico com a Constituição 
Federal de 1988 e com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990. O Sistema 
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Nacional de Atendimento Socioeducativo (2006, p.22) confirma a afirmação. 
 

[...] a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente 
instalaram um sistema de “proteção geral de direitos” de crianças e 
adolescentes cujo intuito é a efetiva implementação da Doutrina da 
Proteção Integral, denominado Sistema de Garantia de Direitos (SGD). 
Nele incluem- se princípios e normas que regem a política de atenção a 
crianças e adolescentes, cujas ações são promovidas pelo Poder Público 
em suas 03 esferas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), pelos 
03 poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e pela sociedade civil sob 
três eixos: Promoção, Defesa e Controle Social. 

 
De fato, a Constituição Federal de 1988 e o ECA se opuseram radicalmente ao 

paradigma anterior, que era o da doutrina da situação irregular, segundo a qual, crianças 
e adolescentes eram apenas objetos de proteção, não sendo enxergados como sujeitos de 
direitos em peculiar fase de desenvolvimento. Se feito um apanhado histórico, verifica-se 
que por muito tempo no Brasil, os jovens foram tratados com descaso. 

Durante os anos iniciais da República brasileira é que se percebe uma visão 
diferenciada em relação aos jovens, porque, logo em 1927 foi promulgado o Código de 
Mello Mattos, mas este era voltado somente a crianças que estavam em situação irregular, 
sendo perceptível por meio de sua leitura que apenas um segmento da classe infanto-
juvenil era por ele abarcada, permanecendo o restante, por conseguinte, sem proteção ou 
direitos. Veja a caracterização de crianças em situação irregular para o Código de Mello 
Mattos: “Art. 1º O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinqüente, que tiver 
menos de 18 anos de idade será submetido pela autoridade competente às medidas de 
assistência e proteção contidas neste Código”. 

Na outorga da Constituição de 1937, o Decreto Lei 3.799 criou o Serviço de 
Assistência ao Menor (SAM), caracterizado nas palavras de Vilas-Bôas (2012) como 
correcional repressivo. Aqui existe uma diferenciação em relação aos jovens autores de 
atos infracionais e aqueles vistos como carentes abandonados, porque estes deveriam ser 
enviados a escolas de aprendizagem ou patronatos agrícolas, enquanto os que haviam 
praticados delitos deveriam ser internados. Vilas-Bôas (2012, s/p), no entanto, ressalta 
que o SAM passou a ser visualizado como desumanizante e repressivo, pois foram 
realizadas diversas denúncias sobre desvios de verbas e ensino precário, o que acabou 
por levar a sua extinção em 1964. Em seu lugar foi criada a Fundação Nacional do Bem 
Estar do Menor, a qual segundo a autora não obteve êxito em implementar uma política 
de bem estar ao menor, pois “[...] herdou do SAM  o prédio e o pessoal, e dessa forma, [...] 
foi criada com os mesmos vícios do SAM, já que acabou herdando também a sua cultura 
educacional”. 

A Doutrina da Situação Irregular, implícita no Código de Mello Mattos, tornou-se 
materializada no Código de Menores de 1979, na época em que o Brasil vivenciava  a 
Ditadura Militar. O novo Código também era assistencialista e punitivista, o que elenca a 
questão da demorada progressão no tratamento de crianças e adolescentes, que, ainda 
não eram considerados sujeitos de direitos, mas, sim, objetos da tutela do Estado, os quais 
deviam ser unicamente, protegidos. O jovem nesse período histórico tinha suas opiniões 
consideradas irrelevantes, pois era visto como um incapaz. O Código de Menores de 1979 
caracterizava a criança ou adolescente em situação irregular: 

 
Art. 2º Para os efeitos deste Código, considera-se em situação irregular 
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o menor: 
I – privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução 
obrigatória, ainda que eventualmente, em razão de: falta, ação ou omissão 
dos pais ou responsável; manifesta impossibilidade dos pais ou 
responsável para provê-las;  
II – vítima de maus tratos ou castigos impostos pelos pais ou responsável; 
III – em perigo moral, devido a: encontrar-se, de modo habitual, em 
ambiente contrário aos bons costumes; exploração em atividade 
contrária aos bons costumes; privado de representação ou assistência 
legal, pela falta eventual dos pais ou responsável;Com desvio de 
conduta, em virtude da grave inadaptação familiar ou comunitária; 
autor de infração penal. (grifos nossos) 

 
A Doutrina da Situação Irregular foi analisada de modo coeso e realista por Soares 

(apud VILLA – BÔAS, 2012, s/p): 
 

Com a Doutrina da Situação Irregular, os menores passam a ser objeto da 
norma, por apresentarem uma "patologia social", por não se ajustarem ao 
padrão social estabelecido. Surgiu uma clara diferenciação entre as 
crianças das classes burguesas e aquelas em "situação irregular", 
distinguindo-se criança de menor, sendo comuns expressões como 
"menor mata criança". 

 
Verifica-se, portanto, que o processo de transição da Doutrina da Situação 

Irregular para o Sistema de Garantias de Direitos foi lento e gradual, mas ainda não 
terminou, porque como assevera Villa – Bôas (2012, s/p), a segregação criança/menor 
continua existindo, os locais para onde, hoje, são enviados jovens que praticaram algum 
delito não se distanciam da Fundação Estadual do Bem Estar do Menor (FEBEM) e grande 
parte da sociedade brasileira continua não assimilando as mudanças e inovações trazidas 
pelo ECA e pela Constituição de 1988. 

A violência infanto-juvenil é um sério problema presente na realidade brasileira e 
decorrente da desigualdade socioeconômica que sempre existiu no País. Apesar da 
vigente Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente apresentarem um 
aspecto progressista, voltado à priorização da esfera social e preocupados em garantir o 
bem estar do jovem, visto este como de absoluta prioridade no Ordenamento Jurídico 
Brasileiro, por vezes, eles não conseguem materializar suas propostas. 

De acordo com Oliveira, Costa, Silva e Oliveira (2015, p. 96), a dificuldade em se 
efetivar os direitos das crianças e adolescentes decorre do fato do ECA ter sido aprovado 
nos marcos do neoliberalismo, que estabelece que o Estado privilegie e priorize as 
questões econômicas, gastando o mínimo possível com a esfera social. Ainda segundo os 
autores, tal fato não somente dificulta a materialização do que a legislação propõe, mas 
também, fragiliza direitos que foram arduamente conquistados, assim como, criam um 
obstáculo a ressocialização dos adolescentes em cumprimento de medidas 
socioeducativas. 

A Doutrina da Proteção Integral assegurou às crianças e aos adolescentes uma 
série de direitos fundamentais e sociais que até então eles não possuíam. Possibilitou, 
também, que direitos específicos, como o de se divertir e brincar, fossem garantidos a 
esses sujeitos em desenvolvimento. Analisa-se, com isso, que os jovens foram enxergados 
em si próprios e tendo, ao menos em tese, suas necessidades específicas atendidas, ou 
seja, houve um olhar empático e responsável a tais indivíduos, que são valores 
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restaurativos. Apesar das nuances expostas, não se pode negar que o Sistema de Garantias 
de Direitos representou um certo e necessário avanço no que concerne ao tratamento de 
crianças e adolescentes. 
 

2.2 As contribuições dos métodos restaurativos como parte integrante das medidas 
socioeducativas 

 
A Lei do SINASE remete a Lei nº 8.069, que dispõe sobre o ECA para definir o que 

são as medidas socioeducativas. 
 

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente 
poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 
– advertência; 
– obrigação de reparar o dano; 
– prestação de serviços a comunidade; IV – liberdade assistida; 
– inserção em regime de semi-liberdade; 
– internação em estabelecimento educacional; VII – qualquer uma das 
previstas no art. 101, I a  

 
Conclui-se, portanto, que as medidas socioeducativas são aplicadas a adolescentes 

autores de atos infracionais que, por meio de suas ações feriram ou violaram importantes 
bens jurídicos tutelados pelo Estado. Nos parágrafos seguintes, será feita uma importante 
e imprescindível análise sobre os objetivos das medidas socioeducativas e sua relação 
com a justiça restaurativa. 

De acordo com o art. 2º da Lei 12.594/2012, um dos objetivos das medidas 
socioeducativas é “I – a responsabilização do adolescente quanto as consequências lesivas 
do ato infracional, sempre que possível incentivando sua reparação”. A responsabilização 
do ofensor, conforme Braga (2014, p. 37), trabalhada por meio do empoderamento, 
reflete na capacidade dele em assumir responsabilidades perante seus atos e de fazer suas 
escolhas. De acordo com a autora, esse é um dos princípios fundamentais da justiça 
restaurativa, que sustenta sua importância e validade. 

Outro objetivo das medidas socioeducativas é: “II – a integração social do 
adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento 
de seu plano individual de atendimento”, o qual converge com a metodologia restaurativa, 
visto que esta preza a produção de resultados integrativos, que seriam obtidos por meio 
do diálogo, restaurando, assim, a harmonia entre indivíduos, identificando e provendo, 
sempre que possível, soluções duradouras e que atendam as necessidades tanto da vítima 
como do infrator (BRAGA, 2014, p.37). 

A terceira meta delas é: “III – a desaprovação da conduta infracional, efetivando as 
disposições da sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição 
de direitos, observados os limites previstos em lei”, que “casa” com o que John Braithwaite 
(apud ZEHR, 2008, p. 246) chama de “vergonha reintegradora”. Conforme Zehr (2008, p. 
247), esse tipo de vergonha ajuda o ofensor a reconhecer o mal que desempenhou e a 
desenvolver ações que tentem corrigir o dano causado, o que possibilita que ele volte a 
ter respeito por si próprio. 

A assunção de responsabilidades e a adoção de atos que tentem, na medida do 
possível, reparar estragos impulsionam um novo olhar da comunidade e da própria vítima 
em relação ao infrator, o que pode resultar na sua aceitação e perdão, ou seja, na sua 
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restauração e ressocialização. 
O SINASE é pautado em diversos princípios que prezam a educação, a 

ressocialização e o respeito ao adolescente. Tais princípios precisam ser respeitados, 
primordialmente, durante  a execução das medidas socioeducativas para que possibilitem 
o pleno desenvolvimento dos jovens como cidadãos éticos e responsáveis. Verifica-se, 
entretanto, que apesar da perfeita teoria da referida Lei, as medidas socioeducativas não 
obtêm êxito em grande parte dos casos, o que segundo Oliveira, Costa, Silva e Oliveira 
(2015, p. 96-97) decorre de um déficit do Estado, que não disponibiliza recursos 
suficientes para efetivação dos direitos dos indivíduos em desenvolvimento, havendo, 
com isso, uma ampla divergência entre a lei e a realidade objetiva. 

O fato apresentado leva a perceber que o jovem que cometeu delito, geralmente, 
tende a ser taxado apenas como ofensor e culpado, no entanto, ele também transita no  
papel de vítima, porque a verba que é destinada a ajudá-lo é insuficiente. Nucci (apud 
OLIVEIRA, COSTA, SILVA; OLIVEIRA, 2015, p. 93) compartilha desse pensamento ao 
afirmar que mesmo quando o jovem entra em conflito com a lei não deixa de ser, 
igualmente, vítima da omissão do Estado ou de seus pais. 

O inciso II presente dentro do art. 35 da Lei SINASE, indica que as  práticas 
restaurativas devem ser priorizadas na execução das medidas socioeducativas. Isso 
poderia ocorrer se, por exemplo, cada caso fosse tratado em sua individualidade e que a 
partir do estudo de caso fosse elaborado um Plano Individual de Atendimento para cada 
sujeito em cumprimento de medida socioeducativa. Poderia haver assembléias com os 
adolescentes para que estes pudessem exteriorizar pontos positivos e negativos da 
unidade em que cumprem medida para que, com isso, existisse uma compreensão de suas 
principais demandas. A partir disso poderiam ser pensadas propostas que atendessem 
seus pedidos, fazendo com que eles se sentissem apoiados e importantes no referido 
ambiente. 

Outro ponto fundamental é que houvesse uma capacitação efetiva dos servidores 
destinados a trabalhar com os jovens em questão e que após cada plantão, eles se 
juntassem para avaliar como foi o acompanhamento dos socioeducandos, o que poderia 
ajudar no pensamento de estratégias que otimizassem o diálogo e consequentemente as 
relações interpessoais. Tais atividades, se realizadas, caracterizar-se-iam como práticas 
restaurativas executáveis nas medidas socioeducativas. 

 

3 A JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO PROPOSTA DE FUNDAMENTAR UM NOVO ETHOS 

 
Se fosse realizada uma busca no dicionário sobre o significado da palavra ethos, 

provavelmente seria encontrado que tal vocábulo representa um conjunto de 
comportamentos, crenças ou hábitos que definem a identidade de uma dada coletividade. 
Todavia, o presente trabalho se valerá da concepção de Leonardo Boff (2005, p. 29), o qual 
inspirado na filosofia do cuidado de Heidegger, dirá que o cuidado é responsável por 
fundar um novo ethos que é “a forma como organizamos nossa casa, o mundo que 
habitamos com os seres humanos e com a natureza”. 

Boff (2005, p. 29) enxerga o cuidado como elemento imprescindível para entender 
o ser humano. Tal visão vai ao encontro dos estudos de Kay Pranis e Carolyn Boyes–
Watson (2011, p. 28), que por meio de metáforas tentam evidenciar que o mundo 
contemporâneo impulsiona o homem a criar obstáculos. Esses óbices atrapalham 
desenvolvimentos de relacionamentos com outros da mesma espécie, dificultando, com 



297 

 

isso, o hábito da empatia e alteridade, o que prejudica não somente o outro, mas também 
a comunidade a qual ele pertence e a ele próprio, que tende a ficar cada vez mais distante 
de seu eu verdadeiro. Pranis e Boyes–Watson (2011, p. 23) justificam suas afirmações ao 
salientarem que todos os seres humanos estão interconectados e, que, por isso, nada pode 
ser deixado para trás, porque se isso acontecer é como se uma parte do seu eu também 
fosse abandonada. 

Logo, percebe-se que a justiça restaurativa pode ser compreendida como uma 
alternativa para se fundar um novo ethos, porque seu objetivo principal é gerir um 
conflito, melhorando as relações humanas através de um diálogo que se paute no respeito, 
na corresponsabilidade, na empatia e na honestidade. Essa forma de justiça inspira 
cuidado com a vítima, ofensor e comunidade, prezando o estabelecimento de uma 
comunicação não violenta que estabeleça ou, ao menos, contribua para pacificação social. 

Por ser uma modalidade de justiça mais informal, pautada na voluntariedade, 
muitos críticos dirão que a justiça restaurativa é uma opção “mole”, que trivializa o crime, 
no entanto, como assegura Moris (2005, p. 455), tais concepções estão equivocadas, visto 
que a decisão num processo restaurativo é consensual, ou seja, ela só irá se concretizar se 
as partes envolvidas concordarem com sua proposta. 

Nos próximos subitens serão explanadas algumas características da justiça 
restaurativa que evidenciarão aspectos positivos dela que podem ajudar na construção de 
uma sociedade mais empoderada e conectada. Tais pontos se fazem relevantes não só 
para compreender a abordagem restaurativa, pautada em valores diametralmente 
opostos aos da justiça tradicional, mas também para entender os desafios que ela enfrenta 
para ser empreendida de modo eficiente. Ademais, também será revelada a ampla 
diversidade de métodos pelos quais ela pode ser implementada e experienciada. 
 
3.1 Justiça Restaurativa versus Justiça Retributiva 
 

A elaboração do presente tópico valeu-se dos estudos de Maria do Socorro Pelaes 
Braga (2014) que, em sua tese “Justiça Restaurativa: benefícios para sociedade e para a 
justiça formal”, reservou um capítulo somente para elencar as principais diferenças entre 
a justiça restaurativa e a justiça tradicional. 

Tanto a justiça restaurativa como a justiça retributiva visam estabelecer a paz 
social, entretanto, os caminhos usados por elas para conquistar tal objetivo são 
completamente diversos, porque enquanto a primeira se preocupa em analisar o delito, 
as consequências deste para comunidade, vítima e ofensor e a partir disso pensar em 
soluções possíveis para o problema, a segunda vê o crime como uma violação da Lei Penal, 
cabendo ao Estado a resolução do erro. O processo penal é punitivista e preza pelo 
estabelecimento da culpa do acusado, fatos estes que não caracterizam o modelo 
restaurativo, o qual é predominantemente ressocializador e restaurador. 

No processo penal formal, o infrator deve ser penalizado mediante a aplicação de 
uma sanção, sendo esta vista como uma forma de minimizar ou inibir que este venha a 
desenvolver futuras ações danosas. Toda a ritualística do processo é voltada ao fato que 
ocorreu  no passado e as necessidades da vítima e da comunidade não são consideradas, 
ou seja, no modelo retributivo eles atuam apenas como meros coadjuvantes. 

Já no paradigma restaurativo, vítima, infrator e comunidade são os protagonistas, 
atuando, ativamente, por meio de um diálogo, no processo de decisão do conflito, o qual 
deve ser confidencial e colaborativo. Todas as partes devem atuar de forma igualitária, 
expondo suas necessidades, seus sentimentos e tentando praticar a alteridade, para que, 
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assim, ajam como agentes transformadores, independentemente da responsabilidade 
conferida a cada um. O ritual do processo restaurativo é informal e voluntário e seu foco 
é voltado ao futuro, uma vez que preza o pensamento do que pode ser feito para 
melhorar a relação dos agentes envolvidos num impasse. 

É perceptível que, mediante, as diferenças expostas, o modelo retributivo pouco 
contribui para a não reincidência no crime, porque a forma como trabalha o fenômeno 
criminal desumaniza a relação social, dilui o dano decorrente do crime, além de 
neutralizar o papel da vítima. Molina (apud DE VITTO, 2005, p. 42-43) compartilha desta 
teoria ao afirmar que o sistema penal é falho, uma vez que carece de uma intervenção 
efetiva e que esta é resultado do referido sistema visualizar a pena como elemento 
primeiro no desestímulo à prática criminosa e por não importar-se com os possíveis 
impactos psicológicos que poderão resultar da aplicação da sanção. 

Zehr (2008, p. 83) dirá que paradigmas são as lentes através das quais 
compreendemos fenômenos, sendo, portanto, responsáveis por determinar as formas 
como resolvemos situações problemáticas. Tal posicionamento leva à reflexão que talvez 
a lente retributiva não seja a ideal ou indicada para resolver o problema exposto: o 
fenômeno da criminalidade. Zehr (2008, p. 169) revela sua posição, a qual é aderida pelo 
presente artigo. 

 
Segundo proponho, a razão para essa incapacidade repousa na nossa 
escolha de lentes. Ou seja, nos nossos pressupostos sobre o crime e a 
justiça. Tais pressupostos, que governam nossa reação diante de atos 
danosos, estão em descompasso com a experiência do crime. [...]. Para 
achar a saída desse labirinto, teremos que procurar mais além de 
simples penas alternativas. Teremos que buscar formas alternativas de 
ver o problema e a solução. O professor Kay Harris, especialista em 
sentenciamento, nos faz lembrar que se trata de adotar valores 
diferentes, e não tecnologias de punição diferentes (Grifo nosso). 
 

Logo, verifica-se que a justiça restaurativa vem justamente como uma alternativa, 
como uma nova lente que permite uma intervenção no universo social pautada em 
valores de respeito, responsabilidade, empatia e alteridade, esperança e honestidade, 
visando a promoção de relações horizontais. Caracteriza-se, para tanto, como uma nova 
justiça, que se propõe a formar cidadãos cientes de seus direitos e deveres, não se 
limitando a fazer do ofensor mais um encarcerado e da vítima apenas mais um ofendido. 
 
3.2 Os pilares para a implementação eficaz da justiça restaurativa 
 

A justiça restaurativa é pautada num conjunto de princípios e metodologias que 
objetivam estabelecer uma comunicação sadia entre vítima, ofensor e comunidade. Para 
que ela consiga se estabelecer como uma eficiente forma de se praticar a justiça, necessita 
que  suas regras sejam, necessariamente, respeitadas. 

Num processo restaurativo, é preciso haver a escuta ativa, ou seja, cada indivíduo 
tem seu momento de falar, não devendo ninguém interromper sua mensagem. Isso se faz 
necessário porque as pessoas que estiverem presentes, em círculos ou painéis 
restaurativos, precisam captar, de fato, a mensagem que cada um transmite. Para que 
isso ocorra, o facilitador, que atua como um terceiro imparcial deverá fazer perguntas 
reflexivas. 

Braga (2014, p. 35) compartilha dessa afirmação ao dizer que ouvir requer a 
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existência da atenção e a intenção, desenvolvendo a paciência e humildade em cada 
sujeito que se dispõe a tal tarefa. De acordo com a autora, um dos requisitos máximos 
para que haja uma escuta autêntica é a atenção que devemos ter à fala de cada indivíduo, 
pois esta faz com que quem fala perceba o interesse dos demais em sua história, o que 
por vezes, faz com que ele se sinta importante e aceito naquele meio. 

Outra ferramenta que garante os resultados positivos da justiça restaurativa é o 
empoderamento que, segundo Braga (2014, p. 36), pode ser trabalhado nas vítimas de 
cinco maneiras. São elas: 

 
pela participação ativa no processo da justiça; 
pelo maior acesso à informação e aos recursos da justiça; 
pela reparação e reabilitação ao invés da punição; 
por consensos em lugar de coerção; e 
pelo uso de conhecimento e sabedoria de base. 

 
Toda pessoa que fere física, verbal ou psicologicamente uma outra tem a 

obrigação de reparar os danos que provocou ou, ao menos, de atenuar suas 
consequências. A isso se denomina responsabilidade, que é um fator que jamais pode se 
ausentar da metodologia restaurativa. Braga (2014, p. 36) acredita no pressuposto de 
que a pessoa que, hoje, fere, em algum momento do passado também já transitou no 
papel da vítima, opinião esta que é compartilhada por diversos estudiosos da justiça 
restaurativa como Howard Zehr e que também será adotada por este artigo. Por isso, que 
o exercício da empatia e alteridade se faz importante visto que, por meio deles, a vítima 
poderá se disponibilizar para ouvir com atenção seu ofensor e, com isso, possivelmente, 
aceitar a versão deste ou quem sabe compreendê-lo, caracterizando-se tal fato como um 
passo essencial para a reflexão de todos os envolvidos num episódio conflitivo. 

O diálogo é um pressuposto fundamental para que a justiça restaurativa aconteça. 
Ele é  a conversa com exposição de sentimentos e angústias das partes e responsável por 
fazer com que cada indivíduo se coloque no lugar do outro. Pelizzoli (2014, p. 9), todavia, 
ressalva que diálogo “não é apenas as palavras ditas, mas a energia que circula, que 
depende das disposições e emoções em jogo”. 

Pelizzoli (2014) faz importantes constatações a respeito do diálogo. Uma delas 
são os pilares que este precisa apresentar para que, de fato, aconteça, sendo, assim, 
positivo para contribuir para a reinserção social e ressocialização dos sujeitos. São eles: 
a escuta e a pergunta. O autor afirma que dentro da escuta estarão a presença, a atenção 
e o silêncio, já trabalhados durante o início deste tópico quando foi apresentada a escuta 
ativa ou autêntica. A pergunta é outro ponto trabalhado pelo autor, porque estimula a 
inclusão social, que é imprescindível na justiça restaurativa, onde não se deve haver 
desigualdades sociais, devendo todos serem tratados de igual maneira. 

Muito já se foi falado sobre a justiça restaurativa, enfocando seus valores e suas 
propostas. Agora, é necessário visualizar-se as metodologias pelas quais ela pode ser 
implementada quando houver um episódio conflitivo. A justiça restaurativa não é 
limitada a realização de círculos de resolução de conflitos, os quais podem ser divididos 
em três etapas, que são o pré-círculo (momento em que o facilitador conversa 
individualmente com as partes), o círculo (quando vítima e ofensor são colocados no 
mesmo ambiente para que seja desenvolvido um diálogo e se chegue a um possível 
acordo) e o pós-círculo (necessário para verificar se o acordo está sendo cumprido de 
acordo com os termos em que foi pactuado). 

Ela também poderá ocorrer na forma de painéis de vítimas, que é uma ferramenta 
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que consiste na reunião de pessoas que sofreram violações para que elas exponham seus 
traumas, vejam outros relatos e tentem superar o momento difícil que viveram. É preciso 
salientar que nem sempre as partes aceitarão participar, por exemplo, de um círculo, 
sendo comum, por exemplo, que apenas uma apresente disponibilidade e a outra não. 
Para tanto, nessas situações existem círculos específicos que poderão ser realizados para 
com aqueles que se mostrarem receptivos a metodologia, como o círculo da autoestima, 
do autocuidado, do eu verdadeiro, que poderão ajudar ofendido e ofensor a se 
conhecerem melhor, superando angústias e mudando pensamentos e posturas. 

Com isso, conclui-se que a justiça restaurativa não apresenta um modelo pré- 
determinado de administrar uma questão conflituosa. Ela é repleta de alternativas que 
podem vir a auxiliar os sujeitos que de alguma forma estão envolvidos numa situação 
embaraçosa. Ademais, ela não se preocupa em resolver o confronto, afinal, isso poderá 
ou não ser uma consequência de suas metodologias. Ela se propõe a trabalhar, 
essencialmente, os sentimentos dos indivíduos, ajudando-os a superar obstáculos e a se 
compreenderem. 

 
4 CASE MOSSORÓ COMO POLO DE EXECUÇÃO DE PRÁTICAS RESTAURATIVAS 
 

O presente tópico é elaborado por meio de uma pesquisa empírica qualitativa, em 
que se realizou duas visitas ao CASE Mossoró para entrevistar os socioeducadores com 
vistas a saber a opinião deles sobre a justiça restaurativa e entender a realidade do 
referido Centro para assim elencar as principais dificuldades de se implementar as 
práticas restaurativas com os jovens em cumprimento de medidas socioeducativas 
privativas de liberdade. 
 
4.1 A Justiça Restaurativa sob a perspectiva dos agentes educacionais do CASE de 
Mossoró 
 

Este item se valerá das respostas de alguns dos cinco socioeducadores 
entrevistados no CASE, dentre eles um veterano e os demais novatos, visualizando 
convergências e divergências que aqui serão apresentadas a respeito das respostas por 
eles proferidas acerca da justiça restaurativa. Os nomes desses profissionais não serão 
expostos, preservando suas identidades por questões éticas. 

O CASE Mossoró é um Centro de Atendimento Socieducativo voltado ao 
atendimento de adolescentes do sexo masculino que estão cumprindo medida de 
internação em razão da prática de algum crime. Ele é compreendido, portanto, pela 
Fundação de Atendimento Socioeducativo (FUNDASE), responsável pela elaboração de 
um projeto pedagógico que vise à reabilitação educacional e cidadã desses jovens. 

Nas duas visitas realizadas em agosto de 2018 ao CASE, o contato com os 
profissionais foi harmônico, sendo percebida a receptividade e interesse em ajudar na 
construção deste trabalho. No primeiro dia de visita, houve conversa com dois 
socioeducadores, enquanto no segundo, com três. Dentre os agentes educacionais, foram 
entrevistados homens e mulheres, sendo um veterano e os demais novatos, os quais 
trabalhavam lá havia menos de um mês. Quando questionados sobre as motivações de 
exercer tal profissão, foi unanimidade entre os novatos que a razão para estar ali, de 
imediato não foi trabalhar com adolescentes em conflito com a lei, mas, sim, a 
necessidade de um emprego. O entrevistado 5 também novato foi o único que discordou, 
alegando interesse em trabalhar com a juventude, mas atribuiu isso a sua formação em 
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Pedagogia, de cunho mais humanizado. O entrevistado 3,  veterano, indicou também 
interesse no ofício, pois desde antes de passar num concurso, já realizava trabalho 
voluntário voltado ao assistencialismo de pessoas idosas. Afirmou que, quando a 
oportunidade surgiu, simpatizou com a possibilidade de poder ajudar aos adolescentes. 

Uma indagação cujas respostas chamaram atenção foi se eles conheciam a justiça 
restaurativa e se implementavam alguma de suas práticas com os socioeducandos, visto 
que isso está previsto no SINASE. Tirando o entrevistado 3 e o entrevistado 4, todos os 
demais responderam a pergunta com as seguintes indagações: “O que seriam práticas 
restaurativas?” e “Cite exemplos”, o que demonstra desconhecimento acerca da temática 
e da própria legislação que deveria orientar suas atividades. O entrevistado 3 afirmou 
que algumas vezes eles utilizam práticas restaurativas, porém elas não são a regra 
naquele ambiente. 

Percebeu-se que um obstáculo apontado por todos eles foi a existência de 
conflitos entre os jovens que pertencem a facções diferentes, que não podem 
desenvolver atividades simultaneamente. A alternativa usada por eles é separar tais 
jovens. Quando questionados sobre isso, a entrevistada 4 narrou: 

 
Eu acredito que essa divisão aqui, eu acho inviável, porque se a gente 
implanta aqui a mesma realidade lá de fora, nessa questão não está 
conseguindo mudar o raciocínio deles, porque se aqui não houvesse essa 
diferenciação eles iam aprender a conviver juntos, independente de 
facção. 

 
O entrevistado 5 deu resposta semelhante a essa, enquanto os demais falaram que 

é inviável pensar em outra maneira para resolver a questão, tendo em vista que isso é 
um litígio que já decorre de momento anterior a entrada dos jovens no Centro. Alegaram 
também que a violência entre sujeitos de facções diferentes é grande, por isso a melhor 
alternativa é separá- los. Tal ato acaba por provocar a naturalização da violência. 

Durante o diálogo, houve um momento em que foi perguntado se eles teriam 
interesse em fazer um curso para ser facilitador de processos restaurativos e se eles 
utilizariam tais conhecimentos no âmbito de suas profissões. Tirando o entrevistado 2 
que elencou que precisava pensar mais a respeito, pois não sabia se conseguiria ter 
empatia com os jovens, que seria necessária a tal função, todos os demais demonstraram 
interesse, no entanto, foi notório pela fala de alguns que eles veem a JR com uma teoria 
boa, mas têm dúvidas se na prática ela realmente proporcionaria resultados positivos. 

Outro ponto fundamental da entrevista foi o questionamento se havia ou não 
empatia e alteridade naquele ambiente. Tirando os entrevistados 4 e 5, os demais 
falaram que tais valores são complicados de ser desenvolvidos no CASE argumentando 
que os jovens faltam com a verdade, dizendo que o trabalho deles enquanto agentes 
educacionais é desgastante física e psicologicamente, que sofrem assédio moral, por isso, 
é dificultoso desenvolver empatia pelos socioeducandos. Houve também exposições 
deterministas, alegando que tais adolescentes sabiam que o ato que praticaram era 
errado e, mesmo assim, o fizeram, acabando por prejudicar uma pessoa inocente. 

A resposta do entrevistado 5 foi interessante, porque, na questão relativa aos 
valores da empatia e alteridade , ele relatou “Não temos”, mas depois indicou que ele 
sempre procurava se colocar no lugar dos jovens e que procurava não saber o que eles 
fizeram para estar ali. Disse, ainda, que muitos de seus colegas não desenvolviam 
nenhum diálogo com os adolescentes e que “entravam mudos e saiam calados” do CASE. 
Tal fato é preocupante, pois mostra a falta de interesse e preparo de alguns 
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socioeducadores em exercer sua profissão a rigor, o que acaba por afetar nas propostas 
de reeducar e ressocializar os adolescentes em cumprimento de medida, ou seja, os 
problemas da violência e criminalidade infanto-juvenil não são administrados de forma 
consistente e estrutural. Assim, se inviabiliza a individualização do tratamento que 
deveria ser previsto no Plano Individual de Atendimento (PIA). 

 
4.2 Os desafios de práticas restaurativas na realidade do CASE 
 

Existem numerosos obstáculos a serem superados para que haja a introdução de 
práticas restaurativas no espaço socioeducativo. Os principais deles são as mudanças de 
pensamentos como “Alguns não têm solução, infelizmente” (se referindo aos 
socioeducandos) e “Infelizmente, hoje, o único ponto positivo que eu posso falar. Fico até 
de coração partido em fazer esse comentário é só do encarceramento, de retirar  esses 
adolescentes da sociedade”, que foram captados durante as falas dos entrevistados 1 e 
3, respectivamente. 

O entrevistado 3, narrou durante um momento, que eles não conseguiam devolver 
os jovens ao convívio social com nenhum tipo de melhora, o que externa uma contradição 
com sua fala anterior, na qual ele afirma que a punição do encarceramento é um ponto 
positivo do sistema socioeducativo. Foi percebido que grande parte dos socioeducadores 
compartilharam a informação que o grau de reincidência dos jovens no CASE Mossoró é 
considerável, o que indica a ineficiência das metodologias usadas pela equipe e as ações 
de acompanhamento de egressos, as quais estão previstas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

 
Art. 94: As entidades que desenvolvem programas de internação 
têm as seguintes obrigações, entre outras: 
XVIII – manter os programas destinados ao apoio e 
acompanhamento de egressos; 
 

Durante à visita na instituição, foi notado um ambiente precário. A sala de jogos 
tinha apenas uma mesa de xadrez. Havia uma pracinha, ideal para realização de círculos 
restaurativos, inutilizada. A piscina, que era para ser destinada ao lazer, completamente 
deteriorada, servindo como depósito de entulho, sendo posteriormente, informado que 
ela seria aterrada. Isso evidencia que há falta de investimento  por parte do  Estado em 
restaurar tal instituição, assim como um enorme descaso para com os jovens, que 
deveriam ter seus direitos melhor assistidos. 

Há um ponto deste trabalho que converge com a tese de Vieira (2017), que ao 
realizar uma pesquisa no CASE Mossoró em 2017, percebeu que havia ausência de um 
conhecimento abrangente por parte dos profissionais que havia entrevistado sobre ECA, 
SINASE e JR. Tal fato torna preciso uma melhor capacitação dos socioeducadores, sendo 
ideal que ocorram formações que apresentem a parte técnica, teórica e fomentem a 
importância da humanização e sensibilidade para com os adolescentes com quem eles 
irão trabalhar. 

Isso, inclusive, foi um ponto levantado pelo entrevistado 5, que se mostrou 
insatisfeito com a forma com que foi preparado para atuar como socioeducador, pois, 
segundo ele, as palestras foram eminentemente de cunho técnico, o que o fez sentir falta 
de uma parte mais humanizada. No entanto, já se percebe uma melhora das capacitações 
desses novatos em relação aos veteranos, pois o veterano entrevistado disse que 
considerava não ter recebido formação alguma, que foi somente para uma palestra, mas 
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que aprendeu sua função no “jogo da tentativa e erro”. 
Por fim, salienta-se um grande dilema do atual sistema socioeducativo, visto que 

grande parte dos entrevistados afirma que muitos dos meninos privados de liberdade 
retornam para o CASE, indicando a ineficácia do atual sistema e das metodologias por 
eles usadas, porém poucos se mostraram abertos a tentarem usar novas práticas e 
métodos com os jovens, resistindo, por exemplo, a ideia da justiça restaurativa ao afirmar 
que ela é boa na teoria, mas que, na prática, poderá não ser eficiente, o que é 
problemático, porque isso, de certo modo, demonstra uma acomodação de tais 
profissionais, tendo em vista que tal resistência  em aceitar o novo indica a falta de 
empenho em tentar alterar a realidade que eles tanto reclamam, que é a criminalidade 
infanto-juvenil. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O principal objetivo deste artigo foi verificar as percepções dos agentes 
educacionais do CASE Mossoró acerca da justiça restaurativa, a qual tem prioridade em 
relação as suas práticas e metodologias na execução de medidas socioeducativas, 
segundo a Lei 12.594/2012. Para iniciar, ocorreu uma análise da legislação brasileira, o 
que possibilitou a compreensão de que, durante muito tempo, os direitos infanto-juvenis 
foram negligenciados pelo Estado. Hoje, apesar das crianças e adolescentes serem 
tratados enquanto sujeitos de direitos, é evidente que ainda há um grande abismo 
entre a positivação de seus direitos e a efetivação destes. 

Durante a pesquisa empírica no CASE Mossoró, foi registrado, por meio das 
entrevistas com os socioeducadores, um profundo desconhecimento destes acerca da 
justiça restaurativa. A maioria informou que o valor restaurativo que usava com os 
jovens era o diálogo, mas fazia ressalvas de que este era ineficaz, visto que os 
adolescentes ao terminarem de cumprir suas medidas retornavam a criminalidade. 
Falaram também, depois de esclarecidos sobre o que era a JR, que a proposta dela era 
boa, mas que tinha dúvidas em relação à sua prática no ambiente socioeducativo. Notou-
se que alguns profissionais exerciam tal função por questões de subsistência, não sendo 
sua meta permanecer naquele ofício. 

A receptividade e disposição para a formação em facilitador de círculos 
restaurativos foi boa, visto que a maioria declarou que faria, entretanto faziam 
observações que demonstravam a falta de esperança de que metodologias de cunho 
restaurativo funcionariam no referido ambiente. Destarte, foram percebidas falhas em 
torno da capacitação desses profissionais, sendo estas escassas em evidenciar a 
importância da empatia e humanização em relação aos jovens. Vale ressaltar, ainda, que 
até a parte técnica e teórica não é transmitida com eficiência, tendo-se em vista o 
desconhecimento por parte de tais profissionais acerca de alguns objetivos das medidas 
socioeducativas. 

A respeito do aspecto estrutural do CASE Mossoró, o espaço é amplo  e suficiente 
para o desenvolvimento de diversas atividades voltadas ao lazer, esporte e educação, 
mas claramente há falta de investimentos, os quais são necessários para a manutenção e 
pleno funcionamento do ambiente. Os jovens têm escola, mas não professores suficientes. 
A piscina não funciona, a sala de jogos não oferece uma diversidade de dinâmicas. Tudo 
isso acaba por evidenciar certo descaso para com os adolescentes privados de liberdade, 
os quais, em virtude de uma administração deficitária, não possuem seus direitos 
assistidos de forma devida. 
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O cenário exposto no decorrer do último tópico apresenta uma realidade 
preocupante, pois se conclui que o CASE Mossoró não consegue planejar e executar os 
processos,  previstos em lei, que visam reeducar e ressocializar os jovens, o que gera,  
como consequência, alta probabilidade de retorno destes à prática de atos infracionais. 
No entanto, é fundamental que as pessoas absorvam o valor da esperança para que 
continuem a acreditar na mudança, em uma sociedade cujos sujeitos exerçam seus 
deveres, tenham seus direitos respeitados e atuem com cidadania ativa em relação ao 
próximo, corresponsabilizando-se. 
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O CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO PELO OLHAR 
DO RAP 

 
Alice Cristina Silva dos Santo 

Cibele Soares da Silva Costa 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho tem como objetivo analisar os conteúdos sobre a temática das 
medidas socioeducativas de internação narrados pelas letras de rap. Para isso, realizou-
se a análise de um rap intitulado “Playground do diabo”, de autoria do rapper e ativista 
paulista Carlos Eduardo Taddeo, que trata do cotidiano uma unidade de medida 
socioeducativa de internação a Fundação Casa, localizada no estado de São Paulo. A 
análise realizada teve como base Análise de Conteúdo de Bardin (1977), cujas temáticas 
definidas a foram: /Violência institucional;  Ausência  do  caráter  pedagógico;  
Seletividade  do  encarceramento  juvenil; e Mortalidade. A partir dessas categorias, 
realizou-se a discussão à luz da perspectiva teorica dos direitos humanos de crianças e 
adolescentes e a perspectiva da proteção integral que se estabelece a partir do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) e os principios que orientam a execução do Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase). 

 
2 Proteção integral e os direitos humanos de crianças e adolescentes 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) estabeleceu a 
garantia da proteção integral, com absoluta prioridade para a criança e ao adolescente. 
O ECA foi responsável por uma mudança radical na forma como o Estado, a sociedade e 
a família tratam a criança e ao adolescente, criticando o modelo anterior de punição e 
repressão que acompanhava o Código de Menores. Para tanto, o ECA pauta-se na 
concepção de  que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, cidadãos, e a estes 
devem ser garantidos o desenvolvimento físico, moral, espiritual e social. O referido 
Estatuto aponta o direcionamento de uma grande mudança no olhar do Estado, da 
sociedade e da família para a criança e ao adolescente, posto que estes passam a ser 
vistos como sujeitos de direitos, não podendo mais ser percebidos como objetos passivos 
da intervenção desses setores. 

Aos jovens que praticaram atos infracionais, o ECA (1990) determina a aplicação 
de seis medidas socioeducativas: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de 
serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação em 
estabelecimento educacional. Essas medidas devem ser aplicadas a partir dos seguintes 
critérios: a gravidade do ato infracional e da capacidade do adolescente em cumpri-la. 

No mesmo ano, o Brasil promulga o Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 
1990, aprovando e ratificando a Convenção sobre os Direitos da Criança. Esta, no que 
concerne as crianças e adolescentes que praticaram atos infracionais estabelece aos 
estados-parte, em seu Artigo 37 que nenhuma criança seja submetida a tortura nem a 
outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, nenhuma criança seja 
privada de sua liberdade de forma ilegal ou arbitrária; toda criança privada da liberdade 
seja tratada com a humanidade e o respeito que merece a dignidade inerente à pessoa 
humana, e levando-se em consideração as necessidades de uma pessoa de sua idade; 
toda criança privada de sua liberdade tenha direito a rápido acesso a assistência jurídica 
e a qualquer outra assistência adequada, bem como direito a impugnar a legalidade da 
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privação de sua liberdade perante um tribunal ou outra autoridade competente, 
independente e imparcial e a uma rápida decisão a respeito de tal ação. 

Em relação a execução das medidas socioeducativas, em 2006, o Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) instituiu a Resolução Nº 
119/2006, aprovando o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e elaborando 
a norma de referência do Sinase, contendo o conjunto de princípios, regras e critérios, de 
caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo, envolvendo desde o 
processo de apuração do ato infracional até a execução de medidas socioeducativas. Seis 
anos após a resolução do Conanda, a lei do Sinase (Lei Nº 12.594/2012) foi promulgada, 
estabelecendo como objetivo: a responsabilização do adolescente quanto às 
consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a sua 
reparação; a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e 
sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual de atendimento (PIA); e a 
desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como 
parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os 
limites previstos em lei. 

O Sinase trata das diretrizes da aplicação e execução das medidas socioeducativas 
em meio aberto e fechado, determinado a sobreposição da natureza pedagógica sobre os 
aspectos sancionatórios e as diretrizes do funcionamento dos programas e serviços de 
atendimento. O Sinase estabelece que a aplicação das MSE deve observar os princípios 
da proporcionalidade ao ato infracional praticado, da brevidade e da não discriminação 
do jovem autor do ato infracional (MORAIS; MALFITANO, 2013). 

O Sinase é uma política pública que afirma a natureza pedagógica das medidas 
socioeducativas. Neste sentido, o SINASE objetiva o desenvolvimento da ação dessas 
medidas pautadas nos princípios dos direitos humanos e da dignidade humana. Tem 
como objetivo: a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do 
ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação; a integração social do 
adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento 
de seu plano individual de atendimento; e a desaprovação da conduta infracional, 
efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade 
ou restrição de direitos, observados os limites previstos em lei.  

No que se refere à MSE de internação, esta é definida no Sinase como a medida 
mais gravosa em relação às demais por se caracterizar pela privação da liberdade do 
jovem. Apesar de privar o jovem de sua liberdade, os demais direitos devem ser 
garantidos durante o cumprimento dessa MSE, que pode chegar ao período máximo de 
três anos. Durante esse tempo, devem ser assegurados os direitos à educação, saúde, 
formação profissional, segurança, convivência familiar e comunitária e garantidos os 
atendimentos de uma equipe multiprofissional, composta por psicólogos, assistentes 
sociais, pedagogos, equipe de saúde e de assistência jurídica (BRASIL, 2006). 

 
2.1 A realidade do sistema socioeducativo brasileiro e as violações de direitos 
 

Apesar dos direitos determinados em lei e do estabelecimento da primazia dos 
princípios pedagógicos do atendimento, a execução das medidas socioeducativas tem se 
caracterizado por práticas punitivas e repressoras nas suas unidades, com a utilização 
de violência física e psicológica direcionada aos jovens que estão cumprindo a MSE e que 
também se estende às suas famílias, perpetuando uma cultura menorista, apesar dos 
avanços legislativos (OLIVEIRA et al., 2015). Corroborando essa lógica, observa-se a 
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inadequação das unidades de MSE de internação, que apresentam condições estruturais 
precárias, com insalubridade, alojamentos pequenos, falta de profissionais, presença 
constante e intervenções por parte da equipe de segurança e da polícia e práticas de 
tortura (PAIVA; GOMES; VALENÇA, 2016; FAERMANN; NOGUEIRA, 2017). 

A permanência da cultura punitiva nas instituições de MSE encontra apoio em 
parte da população que questiona os direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, fortalecendo o movimento que reivindica alterações na aplicação das 
medidas socioeducativas, relacionadas a redução da maioridade penal ou aumento do 
período da medida de privação de liberdade (MORAIS; MALFITANO, 2013). Destaca-se 
que esse movimento em favor da redução da maioridade penal é direcionado à 
população jovem negra e pobre, que tem sido o segmento que mais tem recebido as 
medidas socioeducativas, apesar de não serem os únicos a praticarem atos infracionais. 
Esse movimento evidencia a criminalização da juventude negra e pobre e a seletividade 
do encarceramento. 

A história brasileira sempre foi marcada pela associação entre a juventude das 
periferias urbanas e a criminalidade, destacando-se a responsabilização desse segmento 
pelo aumento da violência. No entanto, várias pesquisas demonstram que os jovens têm 
sido o segmento populacional que tem sido mais atingido pela violência, inclusive a 
violência letal. Dados apresentados no Mapa da Violência (WAISELFISZ, 2016) revelam 
um crescimento de 699,5% na taxa de homicídios por arma de fogo nos anos 1980 e 
2014, sendo os jovens negros são as principais vítimas de homicídios no Brasil. Dados 
do Atlas da violência (IPEA, 2018) mostram que 56,5% da causa de mortes entre jovens 
com 15 e 19 anos tem sido os homicídios. A taxa de vitimização da população negra 
analisada foi de 40,2, enquanto que para o restante da população é de 16. Compreende-
se a violência como produção da estrutura social capitalista que constitui as relações 
sociais e se manifesta sobre a juventude negra e pobre (RAIMUNDO, 2014). 

Apesar destes dados, ainda se verifica um grande número de jovens (18.567) que 
cumprem a MSE de internação, registrados no último levantamento anual do Sinase. 
Sendo que o principal ato infracional identificado foi o de roubo, considerado de menor 
gravidade e observando-se um declínio entre os anos de 2010 a 2016, na taxa de atos 
considerados de maior gravidade, como homicidio, estupro e latrocínio (BRASIL, 2018; 
SANTIBANEZ; FRATTARI; OLIVEIRA, 2015). 

Apesar dos dados, a juventude enfrenta a criminalização, estigmatizarão e 
invisibilidade social, associadas ao histórico de negação de direitos e de desproteção 
pelas políticas sociais que repercutiram em consequências no seu desenvolvimento. 
Silva e Lopes (2009) discutem que apesar desse histórico de violação de direitos e 
desproteção por parte do Estado, os jovens só ganham visibilidade quando associados a 
situações de violência. A juventude tratada neste trabalho é aquela que experiencia uma 
complexa e determinada condição social, decorrente da questão social. Nesse sentido, 
são jovens que vivenciam processos de estigmatização, opressão e criminalização que 
muitas vezes incidem em processos de extermínio ou privação de suas liberdades. 

É nesse contexto que se observam na história brasileira, um conjunto de políticas 
sociais voltadas para a juventude, considerando-a como etapa problemática, ou seja, os 
jovens são compreendidos como problema social, risco e fonte de ameaça à ordem. Como 
consequência, as políticas tem como foco a prevenção e repressão da violência, 
atravessando outras ações e políticas, tais como a de saúde (prevenção à gravidez), 
educação e trabalho (educação e profissionalização na prevenção da “marginalidade”) 
(KRAUSKOPF, 2003). Tais políticas não objetivaram enfrentar as estruturas que 
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produzem a violência e, portanto, a responsabilização, direta (medidas socioeducativas) 
ou indireta (políticas de prevenção), recaem sobre a juventude, em variadas políticas, 
sejam estas preventivas ou repressivas. Como repercussão, verificam-se escassas ações 
promotoras da participação juvenil, considerando os jovens a partir da sua condição 
cidadã, sendo que estas ações tem ocorrido muito mais por iniciativas de projetos 
voluntários e Organizações Não-Governamentais. Propostas que responsabilizam 
unicamente os jovens pelas mudanças sociais (SOUZA; PAIVA, 2012). 

Além disso, há que se destacar que o sistema capitalista, com suas crises e a 
produção de seu exército de reserva, restringe a inserção dos jovens no mercado de 
trabalho, o que muitas vezes faz com que estes se submetam a trabalhos informais, 
realizados em condições precárias (incluindo as piores formas de trabalho infantil), ou 
mesmo em atividades ilícitas, tendo como consequência o encarceramento. Como 
repercussão da falta de inserção em postos de trabalho e das limitações da qualificação 
profissional, se reduzem as possibilidades de emancipação econômica e de mobilidade 
social (SOUZA; PAIVA, 2012). 
 
2.2 Hip hop: movimento cultural, político e social 
 

Este cenário é particularmente semelhante ao contexto vivenciado pela 
população da periferia entre as décadas de 60 e 70 no condado do Bronx, em Nova 
Iorque. A situação vivenciada era de caótica: grave ausência do Estado, alto número de 
demissões como resultado do projeto estatal de modernização da cidade e redução 
drástica das políticas de habitação das áreas periféricas (QUEIROZ, 2003; SOUZA; 
FIALHO; ARALDI, 2008). 

O estopim da situação ocorreu em 1960, com a implantação da via expressa Cross 
Bronx Expressway, que dividiu ao meio a área central do condado do Bronx, gerando a 
demolição de cerca de 60 mil moradias. Justificada pela necessidade de remoção das 
favelas do local, a população mais pobre foi transferida para a área Sul do condado, 
conhecida como South Bronx. A região passou a ser associada, pelo discurso midiático, 
ao abandono, ao atraso e à criminalidade (GIMENO, 2009). 

Frente a este cenário, apesar do domínio social, econômico e cultural vivenciado 
pelo segmento da população oriundo da periferia, é importante destacar que os jovens 
não se anularam. Barbio (2011) aponta que uma parcela significativa da população busca 
e empreende novas maneiras de se contrapor, de modo real ou simbólico, ao contexto 
opressor que vivenciam. E foi com este propósito de resistência e transformação social 
que, entre as décadas de 60 e 70, em Nova Iorque, jovens e adolescentes de que 
enfrentavam uma realidade marcada pela pobreza e pelas consequências da 
desigualdade social deram início ao que veio  a se tornar o movimento Hip Hop (GIMENO, 
2009). 

“Cria da rua”, como dito por Brum (2016, p. 29), o Hip Hop funcionou como uma 
válvula de escape em meio ao cenário de violência. Para Souza et al. (2008), o movimento 
veio como substituto da rivalidade que imperava entre as gangues do Bronx. Pouco a 
pouco, as violentas disputas territoriais entre os jovens, fruto da revolta e da exclusão 
que experimentavam, converteram-se nas competições e “batalhas” de dança break, rap 
e graffiti. Nota-se que o segmento juvenil da população acabou encontrando um artifício 
que lhes permitia a afirmação de sua identidade e cultura negras, e lidar de modo 
protagonista com a revolta social que experimentavam. 

É possível perceber que o movimento Hip Hop nasceu com uma identidade 
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“profundamente arraigada à experiência local” (ROSE, 1997) e oferecendo “aos jovens 
espaços para a identificação quanto ao lugar em que moram, ao lugar que ocupam no 
tecido social, à sua condição juvenil, às suas particularidades culturais entre outros 
aspectos” (MATSUNAGA, 2004, p. 70). Desse modo, o Hip Hop, enquanto movimento 
cultural, político e social, pode ser considerado um dos principais instrumentos de 
produção da cultura e construção da identidade dos jovens negros da periferia 
(QUEIROZ, 2003). 

O termo que dá nome ao movimento foi cunhado no final da década de 60 pelo DJ 
estadunidense Africa Bambaataa, como definição para as festas de rua – frequentadas 
por adolescentes e jovens negros – tradicionais do condado do Bronx, em Nova Iorque 
(MAGRO, 2002). O DJ (disc jockey), pessoa responsável por mixar diferentes discos, 
produzindo melodias e batidas únicas é um dos elementos constituintes do Hip Hop. O 
MC (mestre de cerimônia) é quem canta as letras sobre as bases musicais criadas pelos 
DJs. A dança coreografada pelos b-boys e b-girls chama-se break; e o graffiti, a parte 
visual e artística do movimento, é tradicional por preencher os muros dos centros 
urbanos com mensagens de resistência e de afirmação do movimento Hip Hop (ZENI, 
2004). 

 
2.3 O ritmo e poesia do movimento: o rap 
 

O rap (rhythm and poetry, do inglês, ritmo e poesia), por sua vez, é resultado da 
união entre o DJ e do MC: o primeiro produz as bases musicais que dão ritmo às letras 
compostas e cantadas pelo segundo (ZENI, 2004). Para Silva (2005), o rap tornou-se um 
dos principais instrumentos utilizados pelos jovens negros da periferia para intervir nas 
relações sociais de desigualdade nas quais estão inseridos. O rap condensa em si diversos 
propósitos: de crítica, de contestação, de conscientização, e de tecer o retrato da periferia 
e de resistência. O que o torna um elemento de resistência reside no seu poder de 
apresentar elementos de uma conscientização política e social. Muitas das letras de rap 
reúnem em si e apresentam ao público que o ouve conselhos e ensinamentos advindos 
da vivência na periferia, além de permitirem – a partir de sua produção – a inserção e 
transformação na/da sociedade produtora da sua exclusão (ROCHA; LOURENÇO, 2010; 
EBLE, 2016). 

Souza (2005) reitera este aspecto identitário do rap considerando-como uma 
música que “nasceu da rua e para a rua”, com a função social de funcionar como porta-
voz da periferia. 

 
A preocupação com as letras do rap reforça o seu papel de informar, 
debater, discutir, reivindicar e denunciar os temas que lhe são 
pertinentes. Nesse sentido, o rap se torna uma arma a favor da periferia 
e o MC se caracteriza como o poeta cronista do gueto (SOUZA, 2005, p. 
22). 

 

2.3.1 Método 

 
Neste trabalho, realizou-se a análise de um rap intitulado “Playground do diabo”, 

de autoria do rapper e ativista paulista Carlos Eduardo Taddeo, que tece um retrato 
sobre o dia a dia de uma unidade de medida socioeducativa de internação - a Fundação 
Casa, localizada no estado de São Paulo. Seguiu-se o critério de seleção de uma canção 
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que conseguisse narrar o contexto da privação de liberdade por parte de jovens. A 
música analisada pertence ao álbum “A Fantástica Fábrica de Cadáver”, lançado em 2014 
após a saída de Eduardo do grupo de rap Facção Central. O referido grupo foi formado 
em São Paulo em 1989 e teve uma ampla repercussão na mídia devido ao forte conteúdo 
que suas letras apresentavam. Eduardo deixou o Facção Central em 2013, após algumas 
desavenças entre integrantes. Porém, desde então, permanece ativo em sua carreira solo, 
tendo inclusive lançado um álbum um ano depois de deixar o grupo. 

Além da carreira como rapper, Eduardo lançou 2 livros, em 2012 e 2016, 
intitulados “A Guerra não declarada na visão de um favelado” (Volumes 1 e 2), onde narra 
a situação de desigualdade social no Brasil. Eduardo também realiza palestras e eventos 
nas grandes periferias por todo o Brasil, em especial nas unidades da Fundação Casa. 
Levando a ideia de que “ter um diploma e estar bem informado é mais audacioso que 
portar metralhadoras”, Eduardo incentiva os jovens da periferia a abdicarem da vida do 
crime e traçarem novos objetivos e caminhos. 

A análise foi realizada a partir da Análise de Conteúdo de Bardin (1977), seguindo 
as etapas de pré-análise (leitura flutuante do material), exploração (codificação das 
informações) e análise final dos resultados. As temáticas definidas a partir da análise do 
rap foram: Violência institucional; Ausência do caráter pedagógico; Seletividade do 
encarceramento juvenil; e Mortalidade. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1 Violência institucional 
 

Esta categoria abrange os trechos que contém conteúdos relacionados a episódios 
de violência física, psicológica e institucional no ambiente da Fundação Casa. Encontra-
se, no título do álbum analisado, a alusão ao conteúdo das músicas que ali constam: “A 
Fantástica Fábrica de Cadáver” nos alerta para a possibilidade de encontrarmos a 
narrativa de lugares marcados pela violência. Não coincidentemente, a música que narra 
o dia a dia da Fundação Casa chama-se “Playground do Diabo”, em uma analogia chocante 
e realista entre uma unidade socioeducativa para jovens que cometeram ato infracional 
e um parque infantil diabólico. 

Ao cantar que “Sem a má repercussão / Autorizavam um Carandiru mirim na 
Fundação”, Eduardo nos coloca frente a frente com os cotidianos massacres ocorridos 
nas unidades socioeducativas, legitimados por uma mídia que colabora para a 
disseminação de um retrato violento dos jovens internos e ameniza a cobertura dada às 
ações violentas acontecidas nestes mesmos locais; enviesando, desse modo, a opinião 
pública. Eduardo se refere a uma versão menor da chacina ocorrida em outubro de 1992 
na Casa de Detenção de São Paulo, onde a intervenção da Polícia Militar para conter uma 
rebelião entre detentos do local, causou a morte de 111 presos. 

As violações de direito voltam a ser mencionadas na próxima estrofe: “No nosso 
Magic Kingdom não existe alegria / A média é de 3 menores espancados por dia / Assim 
que as comissões saem sem dar flagrante / É porrada e bicuda até eu mijar sangue”. 
De maneira crua e ácida, Eduardo escancara a realidade de agressões físicas constantes 
a que são submetidos internos de unidades socioeducativas. O quadro de violência 
representa a estrutura que sustenta as unidades de privação de liberdade, que se 
assemelham as instituições prisionais (SOUZA; COSTA, 2012). 
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3.2 Ausência do caráter pedagógico 
 

Nesta categoria, foram reunidos os versos que fazem menção à ausência do 
caráter pedagógico na referida instituição socioeducativa. Ao narrar acontecimentos que 
vivenciou, o personagem do rap afirma que, após ser apreendido por latrocínio, foi 
convidado “pra conhecer o novo nome, a nova pintura / da FEBEM criada na ditadura”, 
em referência à substituição da antiga FEBEM (Fundação Estadual para o Bem Estar do 
Menor) pela Fundação Casa, o que ocorreu em 2006, com o objetivo de adequar a 
instituição ao que determina o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e o Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). 

Já dentro da Unidade de MSE, o intérprete passa a narrar os elementos presentes 
no dia a dia de um socioeducando. A falta de formação e preparo dos funcionários do 
local para atuar com os jovens são mencionadas nos seguintes versos: “Conhecer os 
funcionários selecionados e adestrados / pra ver o adolescente como lixo não reciclável”. 
O intérprete aponta que a visão que os trabalhadores do local tem sobre os 
socioeducandos não condizem em nada com os princípios estabelecidos pelos princípios 
do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e são baseadas no 
preconceito e discriminação. Essas práticas estão associadas a ausência de formação 
adequada dos profissionais que trabalham nas unidades e que atuam com base em ações 
repressoras (FAERMANN; NOGUEIRA, 2017). 

A falta de consistência no trabalho pedagógico da Unidade também é apontada 
nos versos seguintes: “O trabalho pedagógico vai me graduar / Pr’eu rajar o agente 
quando ele sair pra almoçar”. Aqui percebemos a crítica ao suposto caráter pedagógico 
que o trabalho nas Unidades socioeducativas deveria ter, determinado no Sinase. Os 
versos apontam para uma atuação que não contempla os reais objetivos das atividades 
previstas em lei a serem realizadas com os socioeducandos, mas a manutenção de 
práticas punitivas e da repressão, por meio da violência física e psicológica, que 
contrariam os avanços do ECA ao determinar a proteção integral (OLIVEIRA et al., 2015). 

No próximo verso, Eduardo faz um contraponto entre o fetiche criado pelo 
capitalismo em torno de objetos e bens de consumo e o modo como estes bens de 
consumo dão lugar à outras aspirações: “Fui internado sonhando com iPhone 5 / Agora 
quero estouro no 33 e  chapa de absinto”. Neste caso, o que ocupa o lugar do desejo de 
bens de consumo é, especificamente, o intuído de vingar-se. Este, entretanto, não nasce 
de modo aleatório: a própria ausência de um trabalho efetiva e verdadeiramente 
pedagógico nas unidades de MSE colabora para que o socioeducando cogite e passe a 
elaborar processos de subjetivação violentos, como resposta à violência institucional e 
as violações de direito sofridas cotidianamente (PAIVA et al., 2016; FAERMANN; 
NOGUEIRA, 2017). 

A próxima analogia feita pelo rapper reafirma, mais uma vez, o descompromisso 
da unidade socioeducativa retratada com os princípios de socioeducação e a aplicação 
da medida sob uma lógica punitivista. Eduardo compara o local onde está com a versão 
teen, adolescente, de 6 das piores prisões do mundo: Tadmor, na Síria; La Sante, na 
França; Gitarama, em Ruanda; Bang Kwang, na Tailândia; ADX, nos Estados Unidos; e 
Drapchi, na China. Esta comparação sinaliza para o modo através do qual as unidades 
socioeducativas vêm funcionando: como um local de aprisionamento, visando a 
contenção e a punição. Aqui é possível encontrar mais uma crítica à inconsistência na 
efetivação da polícia Socioeducativa. 

O caráter não pedagógico do trabalho na unidade socioeducativa é mencionado 
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novamente no verso “Ficar de cueca na tranca foi muito didático / Tanto quanto ficar o 
dia inteiro em pé algemado”. De modo irônico, Eduardo aponta o quão ineficazes e 
infrutíferas, embora extremamente comuns, são as situações vexatórias a que os 
adolescentes são expostos. Essas situações não são exclusivas da unidade retratada por 
Eduardo, mas são verificadas em outras unidades de MSE brasileiras que reproduzem a 
cultura prisional e as regras utilizadas no sistema adulto (PAIVA et al., 2016). 

Eduardo alerta: “Vou te mostrar o autêntico ressocializado / Pelos Norman Bates 
do choquinho no playground do diabo”. Neste trecho é possível perceber a comparação 
que o intérprete faz, possivelmente, entre os agentes socioeducativos da Fundação Casa 
e o famoso personagem do filme Psicose – um complexo protagonista que ficou marcado 
no imaginário popular como a própria personificação de um psicopata. O que une estas 
duas figuras, o “choquinho” no playground do diabo, parece se relacionar, de um lado, à 
carga de terror desencadeada pelo protagonista do filme e, de outro, ao teaser, uma arma 
de eletrochoque utilizada por policiais e outros agentes socioeducativos, que extrapolam 
as atividades de segurança, utilizando a repressão e tortura nas unidades (PAIVA et al., 
2016). 

As práticas punitivas e de repressão das unidades socioeducativas voltam a ser 
mencionadas no verso “Se não me quer enquadrando sua loja de conveniência / Não 
trabalhe pela minha reincidência”. Eduardo aponta que a ausência de atividades de 
natureza pedagógica e a prática de intervenções violentas e punitivas não colaboram em 
nada para a socioeducação dos internos. Pelo contrário, a lógica atual de funcionamento 
de diversas unidades socioeducativas reduz, cada vez mais, o campo de visão dos jovens 
em direção à novas perspectivas de vida – conduzindo-os assim, para um caminho 
estreito em direção à reincidência infracional. 

Por fim, nos versos finais do rap, Eduardo faz referência a Nelson Mandela, 
principal líder na luta pela igualdade racial na África do Sul: “Salve Madiba, seu raciocínio 
é válido / Pra julgar um país só conhecendo seus playgrounds do diabo”. Neste trecho, o 
intérprete nos relembra um pensamento manuscrito por Mandela, que consta em sua 
autobiografia “Longo caminho para a liberdade”, datada de 1994: “Costuma-se dizer que 
ninguém conhece verdadeiramente uma nação até que tenha estado dentro de suas 
prisões. Uma nação não deve ser julgada pelo modo como trata seus cidadãos mais 
elevados, mas sim pelo modo como trata seus cidadãos mais baixos”. Embora tenhamos 
como foco, neste trabalho, o contexto das unidades socioeducativas e apesar destas se 
diferenciarem das instituições carcerárias para adultos em relação ao caráter 
pedagógico que as primeiras deveriam ter; considera-se que, a leitura feita por Mandela 
possa ser estendida às unidades socioeducativas. A inadequação de tais unidades, as 
estruturas precárias e a condição de insalubridade tão comum nestes locais nos 
sinalizam para um Estado ausente e omisso que, apesar dos avanços na legislação a partir 
do ECA e do SINASE, perpetua uma cultura menorista (OLIVEIRA et al., 2015). 
 
3.3 Seletividade do encarceramento juvenil 
 

Aqui serão reunidos os versos que fazem menção ao encarceramento em massa 
da juventude negra, bem como ao caráter seletivo do encarceramento. Nos versos 
iniciais, em primeira pessoa, Eduardo narra sua chegada à uma unidade da Fundação 
Casa: “ganhei meu moletom azul com numeração”, revelando na organização das 
unidades socioeducativas a massificação dos jovens por meio do uso de um uniforme 
com a logomarca da entidade de MSE. No verso seguinte “Fundamentado no forte apelo 
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da música, o juiz me deu 3 de medida sócio educativa”, o intérprete aponta a participação 
da mídia na construção e manutenção de um retrato estigmatizado destes jovens. Tendo 
impacto inclusive sobre a sentença dada pela justiça, os versos nos remetem ao processo 
de criminalização sofrido pelos jovens que cometem ato infracional e acentuado por uma 
mídia que estigmatiza a subjetiva estes indivíduos através dos argumentos de “desvio de 
conduta” e de da transgressão às normas, o que tem sustentando as reivindicações 
favoráveis a redução da maioridade penal ou do aumento do tempo da MSE de 
internação por parte da população que requer a redução de direitos direcionada para 
um segmento da população juvenil (MORAIS; MALFITANO, 2013). 

O processo de criminalização sofrido pela juventude pobre da periferia é tratado 
nos versos: “Quem me rotula como monstro sem recuperação / Deveria ir na matinê ver 
o que o filho chama de diversão / Tenho muito menos potencial marginal / Do que o 
riquinho na hidropônica, bala cristal”. Aqui Eduardo resgata novamente a opinião 
compartilhada da mídia e da sociedade civil como um todo que considera o adolescente 
em cumprimento de medida socioeducativa como incorrigível. Esta visão, como é 
possível perceber nos versos supracitados, é direcionada à um segmento específico: os 
jovens pobres da periferia. Como dito por Eduardo, a parcela composta pelo “riquinho”, 
não recebe este tipo de julgamento, ainda que também empreenda práticas consideradas 
infracionais – o cultivo e o consumo de drogas comuns nas classes mais abastadas 
(plantação de maconha em água e ecstasy) são utilizados como exemplos, o que 
evidencia a seletividade do encarceramento e a criminalização da juventude negra e 
pobre (MORAIS; MALFITANO, 2013). 

A falácia da mídia – que colabora para a disseminação constante de que os 
adolescentes e jovens cometem a maior parte dos delitos, e que estes são, em sua 
esmagadora maioria, hediondas e mediante grave ameaça – é mencionada no verso “O 
adolescente infrator é o bode expiatório do Brasil / Mas só meio por cento tá preso por 
latrocínio, 18 mil”. Em oposição a isso, pouco se noticia sobre a violência sofrida pela 
juventude, como apontam os dados do Mapa da Violência (WAISELFISZ, 2016) e mais 
recentemente, do Atlas da violência (IPEA, 2018). 

O encarceramento em massa da juventude pobre e periférica também foi 
abordada na canção. Segundo Eduardo, “Usam a boa fé dos renegados do Brasil / Pra por 
a juventude pobre no cárcere juvenil”. Aqui o intérprete retoma o processo de 
criminalização da juventude pobre, através do qual a sociedade civil e os programas 
televisivos sensacionalistas associam  a juventude das periferias e ao aumento da 
violência, apesar dos dados indicarem que os atos infracionais praticados por jovens são 
os considerados como mais leves (BRASIL, 2018; SANTIBANEZ; FRATTARI; OLIVEIRA, 
2015) e que as estatísticas revelem que este segmento da população é a própria vítima 
da maioria dos casos de homicídios no Brasil (WAISELFISZ, 2016; IPEA, 2018) 

 
3.4 Mortalidade 
 

Esta categoria abrange os versos relativos à temática da mortalidade da juventude 
negra e periférica. Eduardo alerta: “Quando for pedir injeção letal se lembre / Que o 
Brasil já tem pena de morte pra adolescente / Igual em Manaus, é só preparar a filmadora 
/ Pra gravar a PM baleando menor a queima roupa”. Este trecho aponta para um 
fenômeno que vem se intensificando nos últimos anos e tem um alvo determinado: o 
assassinato de jovens negros e pobres. De acordo com Santos et al. (2012), a 
invisibilidade experimentada por este segmento da população acaba conduzindo aos 
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casos de assassinatos. Para Misse (2008), a criminalização da juventude pobre e negra é 
um fator importante no aumento expressivo dos homicídios deste segmento da 
população. Alguns grupos sociais acabam ocupando a posição de subalternos, 
embasando uma visão de que o valor de suas vidas seja pouco relevante. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do objetivo de analisar analisar os conteúdos sobre a temática das medidas 
socioeducativas de internação narrados pelas letras de rap, pode-se compreender que o 
cotidiano das instituições de internação são marcados por Violência institucional; pela 
ausência do caráter pedagógico na execução da MSE; que as unidades recebem um 
determinado perfil de jovens que representa a seletividade do encarceramento; e que a 
juventude negra e pobre tem sido grande vítima da mortalidade causada pela violência. 

Nesse sentido, as letras de rap, ao evidenciarem o contexto da privação de 
liberdade e da execução da medida socioeducativa de internação, expressam em formas 
de denúncia as constantes violações de direitos as quais os jovens são submetidos. Para 
além de uma forma de entretenimento, o rap funciona como um aliado da juventude – 
negra, periféria e encarcerada – na narrativa das experiências vivenciadas no contexto 
cruel e violento da privação de liberdade. 
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ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERDADE: QUEM SÃO ESSES SUJEITOS EM 
PERNAMBUCO? 

 
Glauciene Farias Rocha 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
Sabe-se que a legislação brasileira voltada para a infância é uma das mais 

avançadas do mundo, colocando o Brasil em lugar de destaque no que tange a defesa dos 
direitos de crianças e adolescentes. Foi a partir da Constituição Federal de 1988 que esse 
público passou a ter maior atenção do Estado e em 1990, com a promulgação do Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA, foi reconhecido como sujeitos de direitos, no entanto, 
em épocas anteriores a história era bem diferente. 

Rizzini (2011) afirma que em todas as épocas históricas, em diferentes locais do 
mundo houve crianças desvalidas – sem valor para alguém – foram abandonadas, 
negligenciadas, maltratadas. No caso do Brasil não foi diferente, segundo a mesma autora 
“em nossa história, a eles se reservou a piedade e a solidariedade de uns; a indiferença, a 
hipocrisia ou a crueldade de outros” (RIZZINI, 2011, p.15). 

Percebe-se que essa afirmativa está presente nos dias atuais, com uma aplicação 
diferenciada entre segmentos de crianças e adolescentes. Em geral aquelas que são 
vítimas de violência (nas suas diversas formas) são reservados os sentimentos de 
piedade, caridade e solidariedade. Já para aqueles que não atendem às expectativas de 
“pessoas de bem”, são reservadas a indiferença e a crueldade. 

E é justamente sobre esse segundo grupo que se direciona o presente estudo, a 
esses que são tidos como delinquentes, infratores, bandidos, entre outras denominações 
de cunho pejorativo. Mas que são sujeitos de direitos como qualquer outro adolescente, 
com apenas uma restrição: a liberdade. 

Apesar de parecer absurdo para alguns (ou para a maioria), existe uma política de 
atendimento socioeducativo, isto é, uma política que visa atender os adolescentes autores 
de ato infracional na garantia de seus direitos fundamentais. Tal política foi concretizada 
ao ser promulgada a lei 12.594 – que institui o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo SINASE.  

Em Pernambuco o órgão responsável pela execução da referida política é a 
Fundação de Atendimento Socioeducativo (FUNASE). Sua origem está vinculada a 
Fundação de Bem Estar do Menor (FEBEM) e com a promulgação do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, tal entidade passou a ser denominada Fundação da Criança e do 
Adolescente FUNDAC. Já em 2008 houve um reordenamento institucional em que o órgão 
foi renomeado FUNASE (Fundação de Atendimento Socioeducativo, 2018). 

Essa reestruturação possibilitou a adequação do atendimento da Instituição, visto 
que anteriormente atendia crianças e adolescentes tanto na execução de medidas 
socioeducativas, como na execução de medidas protetivas. Tal mudança delimitou o 
campo de atuação da FUNASE, sendo responsável, desta forma pela execução de medidas 
socioeducativas com privação/restrição de liberdade, isto é, a semiliberdade e a 
internação, além da medida cautelar de internação provisória. 

Os objetivos do presente estudo são: analisar as legislações voltadas para esse 
público; caracterizar o perfil dos adolescentes que estão envolvidos na prática de ato 



320 

 

infracional em Pernambuco; e identificar os aspectos econômicos e sociais que permeiam 
a vida desses adolescentes. 

O presente trabalho baseia-se no método quanti-qualitativo das ciências sociais, 
pois ela visa trabalhar com o universo dos valores, aspirações, motivos e atitudes, isto é, 
com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser apenas quantificada (MINAYO, 
2009). Para tanto, foi utilizada a pesquisa bibliográfica e documental produzida por 
órgãos governamentais e não governamentais. 

O interesse pela temática de adolescentes envolvidos na prática de ato infracional 
se deu por meio do trabalho desenvolvido pela autora do trabalho, enquanto assistente 
social de um Centro de Atendimento Socioeducativo, unidade vinculada a Fundação de 
Atendimento Socioeducativo (FUNASE), localizado no município do Cabo de Santo 
Agostinho - PE. 

A defesa intransigente dos direitos humanos e a recusa do arbítrio e do 
autoritarismo, além de ser primordial no atual contexto histórico, no qual vivenciamos o 
desmonte dos direitos e das políticas sociais, é também um dos princípios contidos no 
Código de Ética do Assistente Social, datado em 1993. Logo, defender direitos humanos 
não é uma opção pessoal, mas um princípio ético a ser seguido. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 
Falar da política voltada para o adolescente em conflito com a lei, cenário do 

trabalho em questão, não é tarefa simples. No cotidiano vê-se discursos permeados de 
valores morais, oriundos em sua maioria do senso comum, sem a devida análise dos 
fatores que podem ocasionar tal problemática. Exemplo disso são os programas 
sensacionalistas que caracterizam esses jovens de forma pejorativa e discriminatória. 
Infelizmente tais julgamentos ultrapassam a mídia, chegam às famílias, aos espaços 
profissionais, bem como ao espaço acadêmico. 

Assim, é imprenscindível um olhar crítico sobre a questão, na busca de decifrar a 
realidade vivenciada por esse público, especialmente no que tange ao seu lugar em uma 
sociedade marcada pela desigualdade social. 

Sabe-se que a criança e o adolescente são prioridade na formulação e execução de 
políticas públicas e é dever de todos zelar pelos seus direitos como preconiza a 
constituição cidadã: 

 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (Art.227, Constituição 
Federal, 1988). 

 

No entanto, no cena rio atual de contrarreforma neoliberal, com a trí ade 
privatizaça o, seletividade/focalizaça o e descentralizaça o das polí ticas pu blicas, esses 
direitos esta o ameaçados, observa-se um desmonte de tais polí ticas, bem como retrocesso 
de direitos historicamente conquistados (BEHRING; BOSCHETTI, 2011). Exemplo desse 
desmonte sa o as “reformas” propostas pelo governo atual, sendo a reforma trabalhista e 
previdencia ria as principais derrotas da classe trabalhadora. 
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Acrescenta-se a esse cenário o apelo ao consumismo que se apresenta como uma 
estratégia importante de acumulação do capital e que interfere diretamente na 
sociabilidade, especialmente da classe trabalhadora que não tem acesso à riqueza que 
produz. A mídia e a cultura têm papel importante nesse processo ao internalizar na 
população que determinados bens são necessários quando na verdade não são. Estas são 
apenas estratégias para a circulação do capital e a geração de mais-valia (HARVEY, 2011).  

Como conseque ncia dessa contrarreforma percebe-se o acirramento da 
desigualdade social, uma crescente pauperizaça o da populaça o, a flexibilizaça o do 
trabalho, desemprego, aumento da viole ncia, a criminalizaça o da pobreza, enfim, 
vivenciamos um contexto de multifacetadas expresso es da questa o social. Esta “que sendo 
desigualdade e  tambe m rebeldia, por envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e 
a ela se opo em” (IAMAMOTO, 2011, p. 28). 

Os adolescentes envolvidos na prática de ato infracional encontram-se situados 
nesse contexto. Estão submersos nessa desigualdade e também promovem a resistência 
e a rebeldia a esse sistema. Porém, a sociedade mostra-se mais “solidária” com aqueles 
que são vítimas da violência, já com aqueles que a praticam defendem maior punição116. 
Existe uma dificuldade no entendimento de que muitos adolescentes que se envolvem na 
prática de ato infracional também são vítimas da violência, especialmente daquela que é 
estrutural sobre os pobres: a “violência de cima”117. 

Volpi (2011) alerta que a prática de ato infracional não deve ser vista como 
inerente à identidade do sujeito, mas sim como uma circunstância da vida que pode ser 
modificada. Ademais, existem outros fatores que podem ser condicionantes e/ou 
determinantes para o envolvimento de adolescentes na prática infracional que precisam 
ser analisados criticamente. 

Tais consideraço es sa o importantes a fim de desmistificar argumentos que 
justificam o envolvimento do adolescente na pra tica de ato infracional com base na moral, 
na religia o ou no senso comum. Logo, entende-se que a falta de acesso a bens e serviços 
sociais ba sicos, bem como a ause ncia de medidas de proteça o por meio de polí ticas sociais 
efetivadas atrave s do Estado sa o fatores que associados a outros condicionantes 
interferem diretamente no envolvimento de adolescentes na pra tica de ato infracional. 

Desta forma, se faz necessa rio questionar: e o papel do Estado na polí tica de 
atendimento socioeducativo? Pouco se fala das suas atribuiço es, especialmente no que 
tange a s garantias legais dos adolescentes envolvidos na pra tica de ato infracional. A 
seguir sera  apresentado o percurso das legislaço es brasileiras relacionados a  tema tica, 
fazendo-nos refletir sobre os avanços dessa polí tica. 

 
3 LEGISLAÇÃO 
 

No Brasil a polí tica para a infa ncia foi marcada por muito tempo pela caridade e 
filantropia, exercida especialmente pela Igreja Cato lica (ARANTES, 2011). So  na de cada de 
1920 que foi formulada uma legislaça o especí fica para esse pu blico, o Co digo de Menores 
de 1927, atrave s do decreto Nº 17.943-A. Na o eram contempladas nessa lei todas as 

 
116 A redução da maioridade penal é tema recorrente na mídia e alvo de alguns Projetos de Emenda 
Constitucional – PEC. Vê-se que tal estratégia visa puramente a punição dos adolescentes do que 
efetivamente reduzir a criminalidade. 
117 Boschetti e Behring (2011) afirmam que essa violência “de cima” é composta por três elementos: o 
desemprego, o exílio em bairros decadentes e a estigmatização da vida cotidiana associada às dimensões 
étnico-raciais e de gênero. 
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crianças e adolescentes, mas aqueles citados como expostos, abandonados, vadios, 
mendigos e libertinos.  Assim, “crianças e jovens eram minuciosamente classificados de 
acordo com seu estado de abandono e grau de periculosidade” (PADILHA, 2006, p. 43). 

Verifica-se que a intervença o estatal teve um recorte muito claro na execuça o de 
polí ticas para crianças e adolescentes, recorte que ainda persiste nos dias atuais, os 
assistidos sa o os pobres, negros, aqueles que sa o pertencentes a s chamadas “classes 
perigosas”. 

No ano de 1979 houve uma revisa o desse Co digo e apesar de persistir na doutrina 
de situaça o irregular118, trouxe algumas mudanças no que tange as medidas aplicadas ao 
menor. Segundo Padilha (2006) enquanto que o primeiro co digo apontava apenas uma 
medida (internaça o) para o menor abandonado ou delinqu ente, o segundo apontava 
medidas progressivas, indo da mais leve ate  a mais rí gida. 

O co digo de 1979 e  influenciado pela Lei de Segurança Nacional que foi responsa vel 
por instituir o sistema de internaça o de carentes e abandonados ate  os 18 anos, bem como 
no tratamento de infratores no sistema prisional. 

E  interessante mencionar que anterior ao Co digo de 1979 foi instituí do a Fundaça o 
do Bem-Estar do Menor – FUNABEM no ano de 1964, sendo responsa vel pela criaça o das 
Fundaço es Estaduais do Bem-Estar do Menor – FEBENS. Tendo tambe m influe ncias da Lei 
de Segurança Nacional, se moldando ao autoritarismo e a  tecnocracia, visto que o 
momento se referia a  ditadura militar no paí s (FALEIROS, 2011). 

E  indiscutí vel o processo de efervesce ncia polí tica ocorrida na de cada de 1980, 
especialmente na luta pela redemocratizaça o do paí s. Entre algumas conquistas ocorridas 
nessa de cada, houve grande destaque para a promulgaça o da Constituiça o Federal de 
1988, a chamada Constituiça o Cidada . Destaca-se ainda os movimentos sociais que tinham 
como bandeira de luta o direitos de crianças e adolescentes. 

E  nesse contexto que o Estatuto da Criança e do Adolescente e  aprovado em 13 de 
julho de 1990 representando um marco histo rico na defesa dos direitos deste segmento, 
e diferentemente dos co digos anteriores ele busca atender a todas as crianças e 
adolescentes, e na o somente aquelas pertencentes a  classe pobre. E  inaugurada a doutrina 
de proteça o integral em substituiça o a doutrina da situaça o irregular. 

Na perspectiva da proteça o integral crianças e adolescentes sa o sujeitos de direitos 
e pessoas em condiça o peculiar de desenvolvimento, isto e , elas desfrutam de todos os 
direitos pertencentes aos adultos, e tambe m desfrutam de outros direitos que visem o seu 
pleno desenvolvimento (PADILHA, 2006). 

Segundo Mendez (2000), o ECA representa a primeira inovaça o substancial latino-
americana a respeito do modelo tutelar. “Durante mais de setenta anos, desde 1919 a 
1990, as ‘reformas’ a s leis de menores constituí am apenas variaço es da mesma melodia” 
(MENDEZ, 2000, p. 2). Representando assim, uma ruptura com o modelo tutelar e penal 
indiferenciado. 

O Estatuto propo e a criaça o de duas diretrizes de atendimento para esse pu blico: 
as medidas protetivas e as socioeducativas. As primeiras se referem a  aquisiça o de direitos 
ba sicos que foram violados e a oportunidade de reconstruir a trajeto ria de vida. E as 
u ltimas sa o direcionadas ao adolescente que tenha praticado ato infracional119, com a 

 
118 Apesar dos Códigos de 1927 e 1979 terem em comum a influência da Doutrina da Situação Irregular, o 
primeiro não trouxe essa expressão como referência. Já no Código de 1979 está incluída a expressão menor 
em situação irregular (PADILHA, 2006). 
119 De acordo com a referida legislação corresponde a conduta descrita como crime ou contravenção penal.  
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possibilidade de ressignificar sua trajeto ria de vida por meio da educaça o (PADILHA, 
2006). 

No que tange as medidas socioeducativas, de acordo com o ECA, elas so  podera o 
ser aplicadas verificada a pra tica de ato infracional. E sa o assim denominadas: 
adverte ncia; obrigaça o de reparar o dano; prestaça o de serviços a  comunidade; liberdade 
assistida; inserça o em regime de semiliberdade; internaça o em estabelecimento 
educacional. 

O eixo norteador das medidas socioeducativas e  a natureza pedago gica, sendo 
norteada por tre s princí pios: brevidade; excepcionalidade; e respeito a  condiça o peculiar 
de pessoa em desnvolvimento. Segundo Machado (2016), apesar do ponto de vista legal a 
medida socioeducativa apresentar um cara ter pedago gico, na sua esse ncia permanece o 
cara ter sancionato rio, pois: 

 
Do ponto de vista da essência, a medida socioeducativa é uma sanção, 
especialmente porque só emerge após a prática de um ato ilícito. É uma 
reação estatal, inclusive com coerção física para a sua aplicação, pois são 
unilaterais (não cabe ao adolescente querer cumprir ou não, tem que 
subordinar-se) e obrigatórias (MACHADO, 2016, p. 533). 

  

Assim, para a referida autora existe uma confusa o entre a natureza da medida 
(ontologia) e os seus objetivos (teleologia). Sendo esta confusa o, um paradoxo na 
socioeducaça o. 

A fim de regulamentar a execuça o de medidas socioeducativas aplicadas aos 
adolescentes sob acusaça o da pra tica de ato infracional foi instituí do em 18 de janeiro de 
2012, a lei 12. 594 que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(SINASE). Tal sistema e  compreendido como um: 

 
Conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a 
execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os 
sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos, 
políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em 
conflito com a lei (§ 1º do art. 1º da lei 12.594, 2012).  

 
Vale salientar que o SINASE antes de ganhar estatuto de lei, foi formulado pelo 

CONANDA como um guia de implementação das medidas socioeducativas no ano de 2006. 
O documento apresentava os princípios adotados para o atendimento socioeducativo, os 
parâmetros arquitetônicos, a gestão pedagógica, a organização do sistema, financiamento, 
monitoramento e avaliação. 

O SINASE simbolizou um avanço na a rea da socioeducaça o, visto que o atendimento 
ao adolescente e  percebido como um sistema, e desta forma, como “uma política pública 
destinada à inclusão do adolescente em conflito com a lei que se correlaciona e demanda 
iniciativas dos diferentes campos das políticas públicas e sociais” (CONANDA, 2006, p.23). 

E  o que se denomina de incompletude institucional, um dos princí pios norteadores 
do SINASE. O que significa dizer que essa polí tica na o atua de forma isolada, como uma 
instituiça o total, mas sim articulada com as demais polí ticas, como sau de, educaça o, 
cultura, profissionalizaça o e lazer, na perspectiva da intersetorialidade. 

Os parâmetros da ação socioeducativa previstos no SINASE estão organizados 
pelos seguintes eixos estratégicos: suporte institucional e pedagógico; diversidade étnico-
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racial, de gênero e de orientação sexual; cultura, esporte e lazer; saúde; escola; 
profissionalização/ trabalho/previdência; família e comunidade; e segurança. 

Logo, as entidades que executam as medidas socioeducativas devem levar em 
consideração tais parâmetros, visando a construção de uma rede que possibilite a 
reinserção social do adolescente autor de ato infracional.  

 
4 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – FUNASE 

 
No estado de Pernambuco a Instituiça o responsa vel pela execuça o da polí tica de 

atendimento socioeducativo nas medidas socioeducativas de privaça o ou restriça o de 
liberdade e  a Fundaça o de Atendimento Socioeducativo. Atualmente a FUNASE conta com 
Unidades distribuí das na regia o metropolitana do Recife, ale m dos municí pios de Vito ria 
de Santo Anta o, Timbau ba, Caruaru, Arcoverde, Garanhuns e Petrolina, totalizando 23 
Unidades no estado.  

Infelizmente o cena rio atual do atendimento aos adolescentes que cometeram ato 
infracional no estado de Pernambuco e  preocupante. A falta da estrutura fí sica, de 
recursos humanos e financeiros, a superlotaça o de algumas Unidades, bem como os 
episo dios de rebelio es sa o alguns fatores que tem corroborado para esta situaça o120. 
Alguns espaços atualmente te m propiciado mais violaça o de direitos do que a promoça o 
deles, diferente da perspectiva apontada pelo projeto polí tico pedago gico da Instituiça o 
que visa promover a cultura de paz como norte da aça o socioeducativa (FUNASE, 2018). 

Estudos do Conselho Nacional de Justiça (2012) apontam que Pernambuco é um 
dos estados que mais violam direitos humanos dos adolescentes no sistema 
socioeducativo, sendo o segundo do Brasil em que a medida de internação é a mais 
aplicada (perdendo apenas para o estado de São Paulo). E ainda, de acordo com o Gabinete 
de Assessoria Jurídica às Organizações Populares (GAJOP), o Estado de Pernambuco tem 
o maior número de mortos nesse sistema. De 2012 a 2018 foram 49 mortes nas unidades 
de atendimento socioeducativo do estado, o que significa que Pernambuco é o estado mais 
perigoso para um adolescente cumprir medida socioeducativa de internação.  

Tal quadro fez com que órgãos de defesa dos direitos de crianças e adolescentes a 
exemplo do Centro Dom Hélder Câmara de Estudos e Ação Social (CENDHEC), GAJOP, 
entre outros, formalizassem denúncia à ONU contra o governo do estado de Pernambuco. 
Salienta-se que o Ministério Público Federal indicou ainda o fechamento do Centro de 
Atendimento Socioeducativo - CASE Abreu e Lima e Cabo de Santo Agostinho pelo não 
cumprimento aos parâmetros de atendimento socioeducativo. 

Esse cenário revela o paradoxo existente entre punição e socioeducação, assim, 
concorda-se com VOLPI quando afirma: 

 
A prática de ato infracional por adolescentes, em nossa sociedade, não 
constitui propriamente um problema em si. O problema é a forma pela 
qual o Estado organiza suas ações, que ao invés de proporcionar um 
atendimento capaz de modificar a atitude e o comportamento do 
adolescente, geram revolta, medo e terror (VOLPI, 1999, p.58). 

 

Logo, a discussão dessa temática deve pautar-se nas ações desenvolvidas pelo 
Estado no atendimento dessa demanda, e não pelo julgamento moral dos sujeitos 

 
120 O cenário atual não é muito diferente de épocas anteriores. Fazendo-nos pensar se de fato avançamos 
nessa política ou se apenas continuamos a reproduzir modelos já conhecidos pelo seu fracasso. 
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envolvidos. Tal análise deve levar em consideração as mediações da história, da luta de 
classes e do modo de produção capitalista para uma compreensão efetiva do objeto de 
estudo. 
 
4.1 Resultados 

 
Os dados obtidos para a elaboraça o deste trabalho foram obtidos atrave s do 

estatí stico oficial disponibilizado pela FUNASE, disponí vel no seu site institucional e se 
referem ao me s de março do corrente ano. 

De acordo com o boletim estatí stico da FUNASE passaram pelo sistema 
socioeducativo estadual no referido me s 1.427 adolescentes considerando entradas e 
saí das das Unidades de internaça o proviso ria, semiliberdade e internaça o. Desse pu blico 
apenas 4% sa o do sexo biolo gico feminino121. Esses dados acompanham as estatí sticas 
nacionais em que o pu blico masculino e  majorita rio.  

A faixa eta ria predominante e  de adolescentes com 17 anos de idade, 
correspondendo 29,6% do pu blico atendido. No que tange ao crite rio cor/raça 
prevalecem socioeducandos da cor parda 74,8%, revelando a acentuada criminalizaça o 
desse segmento, que em sua maioria se encontra em situaça o de pobreza e sa o vistos pelo 
aparelho estatal como "classe perigosa". 

Sobre a escolaridade 51,9% correspondem ao ensino fundamental do 6º ao 9º ano; 
30,5% correspondem ao ensino fundamental do 2º ao 5º ano; apenas 6,9% dos 
adolescentes esta o em alguma fase do ensino me dio e 1,1% dos adolescentes na o sa o 
alfabetizados. Sobre esses dados faz-se necessa rio salientar que o estatí stico na o aponta 
elementos sobre o analfabetismo funcional, bem como sobre a disfunça o idade/se rie. 
Logo, a questa o da escolaridade apresenta outras peculiares que na o esta o presentes nas 
estatí sticas.  

Outro dado que merece destaque e  sobre o uso de substa ncias psicoativas: 40% 
fazem uso de maconha; 24% de cigarro comum; 11% a lcool; 4% inalantes, sendo essas as 
substa ncias mais utilizadas. Apenas 9% do universo atendido negaram uso de substa ncias 
lí citas ou ilí citas.  

Apesar do estatí stico na o fazer a relaça o entre substa ncias psicoativas e iní cio do 
uso por parte dos sujeitos pesquisados, a experie ncia profissional mostra que esta  ficando 
cada vez mais precoce a relaça o de crianças e adolescentes com uso de entorpecentes. Tal 
fato nos sugere a necessidade urgente de pensar essa relaça o para ale m de coteu dos 
moralizantes, mas sim como uma questa o de sau de pu blica, sendo necessa rias polí ticas 
sociais efitivas que viabilizem o acesso e usufruto de direitos desses jovens e suas famí lias. 

Sobre os atos infracionais praticados pelos adolescentes prevalecem: roubo com 
36,2%; e tra fico de entorpecentes 16,8%. Nota-se ainda que desde 2012 esses sa o os atos 
com maior incide ncia em Pernambuco, como podemos constatar no quadro abaixo: 

 
 
 
 
 

 
121 A Instituição utiliza esse argumento para justificar a existência de apenas uma Unidade de internação 
feminina no Estado. A Unidade está localizada no Recife, o que significa dizer que quando uma adolescente 
infraciona no interior de Pernambuco, ela é conduzida para a capital, o que a distancia do seu município de 
origem, além de contribuir para a fragilidade dos vínculos familiares. 
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 Fonte: Estatístico da FUNASE 
 

 
Logo, nota-se que atos ligados ao patrimo nio ainda sa o predominantes, o que 

revela que a estrate gia do consumo utilizada pelo capital tem sido muito prejudicial para 
esse segmento populacional. Os dados ainda mostram que diferentemente do que se 
propaga na mí dia e de forma inviesada pelo senso comum e  os atos contra a vida sa o 
minoria, nesse me s especí fico representaram 12% dos atos infracionais praticados por 
adolescentes. 

Quase metade dos adolescentes atendidos pela FUNASE e  oriunda da regia o 
metropolitana do Recife, totalizando 49%. E e  nessa regia o que se encontra as Unidades 
com maior í ndice de lotaça o. O Centro de Atendimento Socioeducativo - CASE Abreu e 
Lima tem capacidade para atender 98 socioeducandos, mas no me s de março estava com 
117122; O CASE Cabo de Santo Agostinho com 166 vagas, atendia 372; e o CASE Santa Luzia, 
Unidade feminina, atendia 35 adolescentes quando sua capacidade e  para 20.  

Os dados apresentados permitem inferir que apesar da mudança de paradigma 
inaugurada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, os adolescentes que sa o atendidos 
pela FUNASE ainda pertencem a s classes pobres, sa o negros, estigmatizados, 
invisibilizados, isto e , esta o a  margem da sociedade. Esses dados nos revelam, a exemplo 
do sistema prisional, que os adolescentes que praticaram ato infracional te m raça e classe 
bem definidas, reforçando assim, a desigualdade social e a crescente criminalizaça o da 
pobreza.  

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ante o exposto, entende-se que existe uma discrepa ncia entre o que esta  proposto 

na legislaça o e o que esta  de fato sendo executado enquanto polí tica pu blica no estado de 
Pernambuco, logo, concorda-se que: 

 
A complexidade da política e a dificuldade de se estabelecer metodologias 
de intervenção únicas e objetivas fazem pensar que não existe apenas 
uma política, mas várias “políticas” possíveis voltadas para esses 
adolescentes, em cada estado, em cada cidade e em cada centro 
socioeducativo (MENICUCCI; CARNEIRO, 2011, p.539). 
 

 
122  A referida Unidade encontra-se em processo de encerramento de atividades com a transferência e 
liberação paulatina de adolescentes. Em outros momentos, chegou a ter o triplo de sua capacidade. 
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Ademais, com base nos dados apresentados pode-se inferir que a realidade social 
dos adolescentes e jovens acompanhados neste espaço sócio-ocupacional é permeada por 
violações, sejam elas de natureza social, econômica e cultural. São oriundos de famílias 
pobres, negras, de baixa escolaridade, e precária inserção no mundo do trabalho, isto é, 
aquelas que estão à margem da sociedade.   

O tema da criminalidade é tratado historicamente como uma falha individual, um 
desvio moral do sujeito que necessita de intervença o policial urgente no sentido de puní -
lo de forma exemplar. Tal tratamento desconsidera outro dado importante: os 
adolescentes e jovens são majoritariamente vítimas da violência. 

Nesse sentido, nota-se um aumento do encarceramento da população brasileira 
que entre os anos de 2000 e 2015 teve um acréscimo de 170% conforme dados da pastoral 
carcerária. Desse público sua maioria são jovens, negros e pobres. Logo, concorda-se com 
Wacquant (2001) quando afirma que os jovens sa o o primeiro alvo da polí tica de 
penalizaça o da mise ria. 

Acrescenta-se a esse cena rio, outras propostas para esse pu blico, tais como, a 
reduça o da maioridade penal, bem como o aumento do tempo ma ximo da medida 
socioeducativa de internaça o para adolescentes autores de ato infracional. Medidas essas 
que em nada te m a ver com a diminuiça o da criminalidade, mas com o acre scimo de 
mecanismos legais de puniça o. 

Logo, a política de atendimento socioeducativo no contexto atual brasileiro se 
apresenta como uma política meramente penal em que ocorre o aprisionamento em 
massa de adolescentes pobres, negros e da periferia. Entende-se que tal política ao se 
preocupar apenas com o encarceramento atua na superfície da questão, sem 
compreender essa problemática como uma grave expressão da questão social. 
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FORMAÇÃO DOCENTE PARA A SOCIOEDUCAÇÃO  

 

Jéssica Rodrigues Anizio Lira 

Marlene Helena de Oliveira França 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
No Brasil vivemos um período de extrema instabilidade social e política. A falta de 

segurança pública e o crescente aumento da violência tem sido pauta de discussões no 
cenário acadêmico, social e político.  

O Levantamento anual realizado pelo Sistema Nacional De Atendimento 
Socioeducativo (SINASE), em 2015, apresentam índices alarmantes acerca da realidade 
cotidiana de adolescentes que se encontram em situação de privação de liberdade nos 
Centros Socioeducativos, nos mais diversos Estados brasileiros.  

Este é um tema bastante abrangente e extremamente relevante, especialmente 
para a Ciência da Educação, uma vez que esse é um campo de atuação profissional na qual 
pouco se trabalha nos cursos de formação de professores(as) nos mais diferentes cursos 
de licenciatura. 

As pesquisas iniciais de aproximação com o tema, realizadas nas bases de dados da 
CAPES, Sciello e Google acadêmico, nos forneceram evidencias de que há uma 
preocupação maior com a produção científica acerca da socioeducação por parte das 
áreas do Direito, da Sociologia e do Serviço Social, em comparação com a área da 
Educação. 

Essa falta de preocupação com a formação docente para a socioeducação pode ser 
constatada em análise documental das matrizes curriculares dos cursos de licenciatura, a 
qual raríssimas disciplinas abrangem essa temática. 

Tornou-se corriqueiro no cotidiano social ouvirmos discursos acerca de propostas 
de emendas constitucionais, estaduais e/ou municipais que giram em torno de resolver a 
problemática do fracasso do sistema socioeducativo no Brasil, no que se refere ao 
cumprimento de sua finalidade, de (re)inserção social. 

A história da socioeducação no Brasil é marcada por uma série de contradições e 
retrocessos, tendo em vista as políticas públicas que pouco investem na socioeducação, 
no sentido lato do termo, ofertando aos reeducandos punição em detrimento da 
(re)educação. 

O Estado brasileiro é formalmente democrático. Nesse sentido, compreendemos 
que todo e qualquer ser humano, é um sujeito dotado de direitos e deveres. Quando o 
cidadão, que já possui mais de dezoito anos de idade, comete algum tipo de crime ou 
contravenção penal, a depender do tipo de infração, ele/ela deverá cumprir uma pena em 
regime fechado por um período que corresponda à gravidade do seu ato. 

Quando aqui falamos de socioeducação tratamos de pessoas menores de 18 anos 
de idade, que tenham infringido alguma lei e necessitam passar por um regime de 
privação de liberdade. Nesse contexto, assumirmos uma postura de defesa ao direito de 
todos à educação, e modo inalienável. 

Nesse sentido, podemos destacar a importância de promover, nesses espaços de 
privação de liberdade, uma oportunidade para que esses adolescentes tenham suas 
realidades sociais transformadas, tendo a educação como uma das ferramentas capazes 
de propiciar tal modificação. Nesse contexto, o que aqui compreendemos por 
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socioeducação fundamenta-se no conceito de Pedagogia Social conforme as análises de 
Chantraine e Sallée (2013). 

Diante do exposto, postulamos que é imprescindível compreendermos como se dá 
a formação de professores para atuar nesses ambientes, destacando a importância da 
existência de uma formação especializada para atender este público que possui 
características tão particulares. 

Nesse sentido, o(a) socioeducador(a) precisa ter o mínimo de conhecimentos 
sociológicos, psicológicos, antropológicos e pedagógicos, acerca de sua área de atuação. 
Ou seja, a formação desses educadores demanda uma gama de conhecimentos na área da 
socioeducação, sem os quais ficará comprometido o trabalho de intervenção pedagógica 
para a (re)educação desses sujeitos. 

O modo como os(as) socioeducadores(as) se apropriam desses conhecimentos e 
os mecanismos de gestão para a qualificação desses profissionais são o foco desta 
investigação.  

Situados acerca da temática deste estudo é importante apresentar o objetivo geral 
desta pesquisa, que se refere a analisar o processo de formação inicial e continuada 
dos(as) socioeducadores(as), a partir da experiência do Estágio Supervisionado V – 
Educação de Jovens e Adultos realizado em uma turma de alfabetização (Ciclo I) em um 
dos Centro Socioeducativos123, da cidade de João Pessoa – PB. 

Quanto aos objetivos, o trabalho se embasará na pesquisa exploratória “[...] cujo 
objetivo é a formulação de questões ou de um problema, com tripla finalidade: 
desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com o ambiente, fato ou 
fenômeno [...] e clarificar conceitos” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 188).  

Este estudo será pautado também em um nível de pesquisa descritiva que objetiva 
“[...] a descrição das características de determinada população ou fenômeno” (GIL, 1987, 
p. 45), dando seguimento e aprofundamento à pesquisa por meio do nível de pesquisa 
explicativa, que, de acordo com Gil (1987), evita os problemas decorrentes da 
subjetividade que a pesquisa descritiva não permite que seja levada em conta, 
complementando e enriquecendo, portanto, o estudo em questão, visando identificar 
quais são os fatores vivenciados durante o estágio que apontam para os caminhos para a 
melhoria da qualidade no atendimento socioeducativo no Brasil. 

Quanto aos instrumentos geradores de dados utilizaremos as fichas diagnósticas 
produzidas durante o Estágio, e o relato das atividades desenvolvidas em conjunto com a 
equipe do Centro Socioeducativo. 

Quanto aos procedimentos técnicos, utilizaremos a pesquisa bibliográfica, no 
intuito de identificar os aspectos legais e conceituais que subsidiam o trabalho docente 
para a socioeducação, bem como os direitos dos socioeducandos que são atendidos nessas 
unidades, para embasar a análise dos dados, que serão feitas numa abordagem 
qualitativa. 

Iniciamos este estudo a partir das seguintes questões norteadoras: quais os 
principais desafios apontados pelos(as) socioeducadores(as) com relação a sua 
formação? A formação acontece de modo contínuo? Qual a concepção de educação que os 
educadores sociais baseiam sua prática? Como veem os seus alunos? Esses(as) 
educadores(as) possuem condições de trabalho adequadas? O contexto socioeducativo 
favorece a alfabetização/letramento e a aprendizagem? 

 
123 A identidade da instituição será mantida em sigilo para garantia da privacidade dos sujeitos envolvidos 
na pesquisa, conforme regulamenta termo de estagio assinado em duas vias iguais, pela direção da UMSE, 
coordenação do Curso de Pedagogia da UFPB e pela estagiária, autora deste trabalho. 
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A partir de uma concepção pedagógica baseada no conceito de socioeduação na 
perspectiva da Pedagogia Social, poderemos direcionar um novo olhar sobre a questão da 
formação docente para a socioeducação e apresentar novas contribuições teórico-
práticas para a formação de professores para atuação junto aos adolescentes em conflito 
com a lei. 

Legalmente, o papel das UMSE, assim como as instituições prisionais, é o de 
proporcionar ao adolescente que se encontra em conflito com a lei possibilidades de 
(re)inserção social, por meio da (re)educação(BRASIL, 2006). 

Mas, a partir das observações do nosso cotidiano social começamos a nos 
questionar acerca do papel da socioeducação para os (re)educandos, tendo em vista os 
inúmeros casos de reincidência observados empiricamente.  

Fatos estes, que nos levaram a refletir sobre as concepções educacionais, teóricas 
e metodológicas que seriam necessárias para que, de fato, houvesse a (re)inserção desses 
adolescentes à sociedade, numa perspectiva cidadã.  

Tendo em vista que a EJA é uma área de atuação do(a) pedagogo(a),e a 
socioeducação é um tipo de oferta enquadrada na modalidade EJA, percebemos uma 
lacuna considerável na formação para esta área, levando em consideração o atual Projeto 
Político Pedagógico (PPP) do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da UFPB124, 
especialmente para atuar em ambientes de privação de liberdade, como é o caso das 
unidades de medidas socioeducativas. 

Obtivemos uma aproximação maior com discussões teóricas acerca da educação 
de adolescentes em situação de vulnerabilidade social e em conflito com a lei, a partir dos 
diálogos promovidos pela Cátedra UNESCO de EJA, na qual estamos vinculadas como 
extensionista. 

Os diálogos contaram com participações de professores (as) que atuam em espaços 
de privação de liberdade, que sempre colocaram o aspecto formativo como um desafio 
para a prática educativa na EJA, o que fomentou ainda mais o desejo em investigar como 
se dá a formação docente para atuar nas unidades de medidas socioeducativas. 

No intuito de fundamentar este estudo nos propomos a investigar os aspectos 
históricos, legais e pedagógicos acerca da socioeducação no Brasil e na Paraíba. Para 
tanto, faremos uma compilação de ideias sobre os resultados obtidos durante a pesquisa, 
de cunho documental e bibliográfico, a fim de subsidiar a análise dos dados numa 
perspectiva crítica. 

Para iniciar esta fundamentação faremos uma breve análise da história da 
socioeducação no Brasil, considerando os inúmeros avanços e retrocessos que houve 
desde que foi implementada, no dia 13 de julho de 1990, com a promulgação do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA). Além disso, faremos algumas comparações entre 
dados bibliográficos produzidos em âmbito nacional e internacional, no intuito de ter uma 
visão mais geral da socioeducação, em termos mundiais. 

 
 
 
 
 

 
124 A instituição é uma das poucas do país que oferece área de aprofundamento em EJA, para o curso de Pedagogia. 

Ainda assim, analisamos a deficiência curricular no que se refere a formação inicial que contemple a atuação em 

socioeducação, conforme análise do PPP do curso.  
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2 ASPECTOS HISTÓRICOS, LEGAIS E PEDAGÓGICOS DA SOCIOEDUCAÇÃO NO BRASIL 
E NO MUNDO  

 
No Brasil, no dia 18 de janeiro de 2012 é promulgada a Lei 12584/12 que institui 

o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), que passa a regulamentar 
a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescentes que se encontrem em 
conflito com a lei. O texto da lei no parágrafo segundo do art. 1º apresenta o conceito de 
Medida Socioeducativa (MSE), o qual se fundamenta em três objetivos principais, que são: 

 
I - a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas 
do ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação; 
II - A integração social do adolescente e a garantia de seus direitos 
individuais e sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual 
de atendimento; e  
III - a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da 
sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou 
restrição de direitos, observados os limites previstos em lei. (BRASIL, 
2012). 
 

De acordo com Teixeira (2015, p. 223), no contexto de privação de liberdade de 
adolescentes “a educação aparece como uma das principais apostas no processo de 
aperfeiçoamento e reforma institucional, a fim de retirar dessas instituições o peso do 
caráter penal, subjacente à prática de internação”.  

No entanto, as experiências apresentadas por Teixeira (2015), no cenário nacional, 
e por Chantraine & Sallée (2013), no cenário internacional, demonstram que o aspecto 
punitivo da socioeducação tem sido uma realidade no contexto das Unidades de Medidas 
Socioeducativas (UMSE).  

Os direitos individuais e sociais do adolescente são salvaguardados por 
documentos legais brasileiros como a Constituição Federal de 1998 (CF/88), 
internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e reafirmados pelo 
ECA. O Estado deve, portanto, garantir que todos os cidadãos tenham garantidos o 
acesso a esses direitos, tendo a dignidade humana como um bem social de grande valia.  

Dentre os direitos fundamentais de todo ser humano está a educação. Apesar do 
amparo legal o que ocorre nas instituições de privação de liberdade é o completo 
desrespeito à dignidade da vida humana.  

Nesses espaços observam-se péssimas condições de saúde, higiene, alimentação, 
entre outros aspectos importantes para a qualidade de vida dos seres humanos, bem 
como para a garanta de (re)inserção social dos sujeitos que cumprem MSE. 

Apesar da garantia legal dos direitos fundamentais dos seres humanos a todos os 
atores sociais, Teixeira (2015) afirma que há uma imensa contradição existente, entre 
os objetivos do cumprimento das MSE e os espaços físicos dos Centros Socioeducativos, 
pois, na maioria dos casos eles corroboram para a negação de muitos dos direitos 
fundamentais dos seres humanos, os quais citamos anteriormente. 

Essa realidade torna-se ainda mais preocupante quando levamos em 
consideração a falta de maturidade dos adolescentes em lidar com a realidade que 
vivenciam para além dos muros das UMSE, que em muitos dos casos são as razões que 
levam tais adolescentes a envolverem-se com a criminalidade. 

Althusser (1985) nos fornece uma importante contribuição para pensarmos 
acerca do acesso e garantia à educação, que é o conceito de Aparelhos Ideológicos do 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26469192/art-1-2-inc-i-da-lei-12594-12
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26469170/art-1-2-inc-ii-da-lei-12594-12
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26469148/art-1-2-inc-iii-da-lei-12594-12
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Estado (AIE), que simplificadamente trata do modo como as instituições sociais como 
igrejas, famílias e escolas, funcionam como mecanismos de reforço e (re)produção de 
relações de poder exercidas entre as diferentes classes sociais, numa perspectiva 
marxista.  

Os AIE, segundo o autor citado anteriormente, funcionam de modo coercitivo, 
utilizando de mecanismos repressores para garantir a dominação dos conhecimentos 
de uma determinada classe em detrimento de outra. Podemos, portanto, afirmar que, as 
prisões se caracterizam como um Aparelho Repressor do Estado (ARE), que serve para 
trazer coerção aos que infringem as normas legais de determinado país. 

No contexto mais recente, o Brasil cria as UMSE, que surgem alicerçadas em duas 
perspectivas antagônicas: punição e (re)educação. Quando nos deparamos com os 
resultados de pesquisas realizadas no Brasil e em outros países do mundo, tendo como 
foco investigativo esses ambientes, verificamos que a maioria esmagadora dos 
adolescentes que cumprem MSE são oriundos de classes sociais desfavorecidas 
economicamente e sofrem um processo de negação de direitos que se inicia muito 
precocemente em sua realidade social, cultural e familiar. 

Não negamos a existência de adolescentes que entram em conflito com a lei, 
mesmo tendo acesso aos seus direitos humanos fundamentais. Mas com base nas 
pesquisas realizadas durante este estudo, podemos afirmar que a vulnerabilidade social 
é um fator que favorece o envolvimento do adolescente com a criminalidade, como 
também contribui para a realidade de reincidência. Ou seja, as relações de poder 
existentes em decorrência da origem social e econômica dos sujeitos tornam-se um 
espaço de luta pela dominação. 

De acordo com Foucault (1979. p. 8), “quando se define os efeitos do poder pela 
repressão, tem-se uma concepção puramente jurídica deste mesmo poder; identifica−se 
o poder a uma lei que diz não”, ou seja, existem estratégias políticas, culturais e sociais 
repressivas para elevar os graus de dominação de um grupo social sobre o outro.  

Isso ocorre a partir dos AIE que reproduzem os saberes que pertencem a um grupo 
de pessoas ao patamar de “modelo social”, e a partir disso institucionaliza-se a 
desvalorização dos saberes, conhecimentos e culturas dos que não fazem parte dos 
grupos hegemônicos, pois ao existir padrões, tudo aquilo que não fizer parte dele será 
considerado secundário ou desqualificado, fazendo com que as desigualdades sociais 
aumentem cada vez mais. 

Faz-se necessário, portanto, que aprendamos a “desvincular o poder da verdade 
das formas de hegemonia (sociais, econômicas, culturais) no interior das quais ela 
funciona no momento” (FOUCAULT, 1979, p. 11), a fim de oferecer ambientes educativos 
que contribuam, de fato, para a transformação social dos adolescentes que cumprem MSE. 

O professor não deverá atuar como um reprodutor das desigualdades sociais, mas 
instrumentalizar cada adolescente para construir um projeto de vida, que tenha como 
princípio a cidadania, o respeito e a ética. Nesse sentido, é necessário romper com as 
relações antagônicas que envolvem a socioeducação e encontrar meios para intervir de 
modo assertivo na educação desses adolescentes. 

Pimenta (1999, p. 23) afirma que “a educação é um processo de humanização, que 
ocorre na sociedade humana com a finalidade explícita de tornar os indivíduos 
participantes do processo civilizatório e responsáveis por levá-los adiante”. Nesse 
sentido, é tida como prática social, que é de responsabilidade de toda a sociedade (escolas, 
famílias, instituições religiosas, etc.). 
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A autora defende a ideia de que a profissão docente é carregada de uma identidade, 
que é construída a partir dos conhecimentos teóricos e práticos do seu ofício. Portanto, o 
trabalho pedagógico bem realizado depende da postura do professor frente ao seu 
aluno/a, bem como as concepções de educação sob os quais ele baseia sua prática. 

 
2.1 A Socioeducação na perspectiva da Pedagogia Social 

 
A Pedagogia Social se desenvolve, voltada para um grupo específico de sujeitos que 

possui características muito específicas. Dessa forma, o profissional da socioeducação 
precisa de uma formação (inicial e continuada) que atenda a especificidades do público 
atendido nas UMSE. 

O trabalho do(a) socioeducador(a) deve estar alicerçado na compreensão da sua 
função social, bem como na articulação de conhecimentos pedagógicos, psicológicos, 
históricos, entre outros, dos quais são necessários para garantir a aprendizagem dos 
alunos. 

É evidente que para, de fato, os socioeducandos sejam (re)inseridos na sociedade, 
numa perspectiva cidadã, não basta que eles adquiram os conhecimentos acerca dos 
conteúdos necessários para o desenvolvimento pessoal, profissional e cidadão no âmbito 
educacional. É necessário também que a sociedade esteja preparada para receber e 
oportunizar a efetivação do projeto de vida traçado pelo adolescente para a sua 
transformação social plena. 

Para tanto, é necessária a criação de políticas públicas que garantam uma rede de 
proteção aos direitos humanos fundamentais para esses adolescentes, antes, durante e 
após o cumprimento de MSE. 

No que se refere à prática socioeducativa e à postura do(a) socioeducador(a), é 
necessário que se coloque em prática o conceito de socioeducação apresentado por 
Teixeira (2015, p. 234), a Pedagogia Social se compreende como “um conjunto de 
atividades, que vão da escolarização à profissionalização”. Essa perspectiva é realçada, a 
partir de uma análise cautelosa do conceito de Pedagogia Social, em suas duas vertentes, 
como expresso no trecho abaixo: 

 
A primeira volta-se para as crianças e jovens em circunstâncias de 
ameaça ou violação de seus direitos por ação ou omissão da família, da 
sociedade ou do Estado ou, até mesmo, da sua própria conduta, que os 
leva a envolverem-se em situações que implicam risco pessoal e social. E 
a segunda vertente refere-se especificamente ao trabalho social e 
educativo, que têm como destinatários os jovens em conflito com a lei, 
que, em razão do ato infracional cometido, encontram-se no sistema 
socioeducativo. (Idem, p. 234). 
 

A Pedagogia Social abrange os processos de 
 

Escolarização formal, educação profissional, atividades artístico-
culturais, abordagem social e psicológica de cada caso, práticas 
esportivas, assistência religiosa e todas as demais atividades que estejam 
associadas ao propósito de desenvolver no jovem seu potencial para ser 
e conviver, prepará-lo para relacionar-se com ele mesmo e com os outros. 
(COSTA, 2006 apud TEIXEIRA, 2015, p. 235).  
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Nesse sentido, a formação docente para a socioeducação deve girar em torno da 
capacitação do professor em três aspectos. Em primeiro lugar, na formação inicial que 
garanta os conhecimentos teóricos necessários para compreendermos o papel social da 
socioeducação, e a compreensão acerca de quem e para que estamos formando.  

Em segundo lugar, devemos alicerçar nossas práticas pedagógicas na 
aprendizagem do socioeducando, desvinculando-se de aulas e metodologias estruturadas 
em desconexão com as realidades dos indivíduos. 

Para isso, cabe-nos auxiliá-los na construção de um projeto de vida, além de 
planejar e executar cada atividade pensando nos interesses individuais específicos de 
cada aluno. E, em terceiro e último lugar, devemos valorizar a formação continuada, 
realizada de modo coletivo e dialógico, como recomenda Freire (1996).  

Nesse sentido, a formação dos socioeducandos deve estar em consonância com as 
demandas sociais e de mercado atuais, cumprindo uma de suas finalidades principais que 
é a (re)inserção social. 

 
2.2 A Experiência do Estágio em Socioeducação: Descrições, Constatações e 
Reflexões 

 
O Estágio Supervisionado em EJA, é uma disciplina curricular obrigatória do curso 

de Pedagogia da UFPB, para os que optam pela EJA, como área de aprofundamento. A 
disciplina em questão foi ministrada pela professora Doutora Quézia Vila Flor Furtado, 
tendo duração 1 período letivo, com início 12/11/2019 e encerramento em 30/05/2019. 

É valido salientar que o interesse em realizar o estágio em uma UMSE se deu pela 
aproximação com este campo de pesquisa e atuação docente através do contato com a 
temática no projeto de extensão Cátedra UNESCO de EJA, a qual a autora deste trabalho 
está vinculada como bolsista. 

A partir do estágio em EJA, na Socioeducação obtive uma oportunidade de ampliar 
minhas experiências, vivências e produção de conhecimento na área.  

A escola funciona em dois turnos, e conta com apoio de projetos realizados por 
instituições religiosas dentro da unidade e projetos desenvolvidos pelos próprios 
educadores do Centro, como a exemplo do projeto intitulado: “Práticas Restaurativas”, 
coordenado por um dos coordenadores de área da UMSE, que assume uma função 
importante no processo de conscientização dos educandos sobre o papel do trabalho, da 
profissionalização dos Jovens e da Educação para a transformação social da vida desses 
alunos. 

Até o mês de abril foram cadastrados na escola 12 alunos do Ciclo I (1º, 2º, 3º ano-
ensino fundamental), 23 alunos do ciclo II (4º e 5º ano-ensino fundamental), 31 alunos do 
Ciclo III (6º e 7º ano-ensino fundamental), 38 alunos do Ciclo IV (8º e 9º ano-ensino 
fundamental), 21 alunos do Ciclo V (1º e 2º ano- ensino médio) E 30 alunos do Ciclo VI (3º 
ano- ensino médio). 

De acordo com a Coordenadora Pedagógica da UMSE, os alunos atendidos pela 
instituição são advindos de camadas populares e possuem famílias em situação de 
vulnerabilidade social.  

A turma do Ciclo I, do período da tarde, a qual acompanhamos durante o estágio 
era composta inicialmente por 5 alunos, e passou para 6 por transferência de um 
reeducando de turno de aulas. Os adolescentes têm idades entre 14 e 17 anos. 
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O corpo docente da instituição era composto por 17 professores de diferentes 
áreas do conhecimento é composta por licenciandos e licenciados em Pedagogia e Letras, 
Matemática, História, Geografia, Artes, Química, física, entre outras licenciaturas. 

A gestão da UMSE é realizada em regime colaborativo entre a Secretaria de 
Desenvolvimento Humano, pela Secretaria Educação e pela Fundação de 
Desenvolvimento da Criança e Adolescente (FUNDAC). 

Os profissionais de apoio que compõem a equipe do Centro são coordenados pela 
FUNDAC, que são: 1 orientadora educacional, formada em Pedagogia, 7 Psicólogos e 7 
Assistentes sociais.  

A unidade dispõe de serviço médico e odontológico e oferece toda a alimentação 
dos educandos durante sua permanência na unidade, incluindo a merenda escolar. 

No que se refere à estrutura física e organizacional da instituição consideramos 
muito similar da do sistema prisional, pelo prévio contato com ambos os espaços.  

O prédio dispõe de 1 sala de diretoria, 1 sala de coordenação/secretaria, 1 sala de 
professores, 1 ginásio, 1 auditório, 1 sala de vídeo, 1 sala de leitura, 1 refeitório e alas, com 
celas para dormitório.  

Toda a estrutura física relacionada à educação passava por uma reforma durante 
o período de estágio, sendo utilizadas salas que originalmente foram pensadas para o 
desenvolvimento de projetos socioeducativos.  

Em observação as salas de aula, constatou-se que eram muito pequenas, com pouca 
ventilação e não possuíam mobiliário além de carteiras, e cadeiras. Em virtude disto o 
calor era extremamente incomodo no local, especialmente pelo fato de haver necessidade 
de que as professoras se vestissem com o acréscimo do jaleco, como forma de prevenir 
possíveis assédios por parte dos adolescentes. 

Essa questão é passível de compreensão, no que se refere a garantia da segurança 
das socioeducadoras que atuam no local, uma vez que os adolescentes são acometidos por 
um período de abstinência sexual e há também casos de diagnósticos de psicopatia e 
transtornos mentais em alguns dos adolescentes, de acordo com relatos da equipe. 

A medida não me parece um reforço a ideia machista de coisificação do corpo 
feminino, mas uma medida de segurança para as socioeducadoras e de respeito a situação 
do próprio adolescente em privação de liberdade. 

Feita essa contextualização acerca das características da instituição, é importante 
destacar, como se dá a relação socioeducando(a)/socioeducador(a), em sala de aula, que 
se fundamenta numa perspectiva de respeito mútuo, considerando a realidade na qual 
estivemos inseridas. 

 
3 OS DESAFIOS DE ALFABETIZAR/LETRAR NO CONTEXTO DE PRIVAÇÃO DE 
LIBERDADE 

 
A partir das reflexões realizadas ao longo do texto faz-se necessário especificar os 

desafios docentes que se relacionam ao desafio de alfabetizar, letrando, em um contexto 
de privação de liberdade, na qual o fator tempo não contribui com esse processo, muito 
menos o fator espaço. 

Em nenhum momento durante as observações ou regências foi identificado algum 
comportamento inadequado dos educandos para com as professoras ou professores. 

A professora responsável pela turma de alfabetização possuía uma relação afetiva 
muito forte com os alunos e notoriamente conhecia a história de vida dos educandos 
através da confiança conquistada e se preocupava com a educação e o futuro dos mesmos. 
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Talvez esse vínculo afetivo seja a resposta para o ambiente de respeito cultivado 
nas salas de aula da UMSE. 

 
A interação com o professor e com os outros estudantes, por seu lado, 
leva-os a um convívio respaldado pela afetividade, diálogo e respeito. 
Nesse sentido, a escola torna-se um espaço onde as tensões se mostram 
aliviadas, o que justifica sua existência e seu papel na inserção social dos 
jovens em cumprimento de Medida Socioeducativa (MENDES; JULIÃO; 
VERGÍLIO, 2017, p. 48). 

 

A afirmação do autor e autoras supracitadas foram evidenciadas no contexto de 
sala de aula, tanto nos períodos de observação, quanto de regência, nitidamente os 
socioeducandos se comportavam em sala de aula de maneira mais serena, com relação 
aos outros ambientes que fazem parte da rotina da privação de liberdade dos 
adolescentes. 

Cabe aqui ressaltar que ao escolher o local de estágio, a autora deste trabalho não 
esperava encontrar um contexto de afetividade tão fluente. No entanto, observou-se que 
o trabalho desenvolvido pela professora regente da turma era realizado de modo 
humanizado, ético e comprometido, apesar de todas as dificuldades enfrentadas por ela 
na rotina de aulas. 

No que se refere aos recursos didáticos permitidos em sala de aula, o sistema 
socioeducativo possui uma série de restrições, quanto ao tipo dos materiais, não podendo 
adentrar as salas de aula qualquer objeto que possa ser transformado em arma (metais, 
plásticos cortantes, tesouras, grampos, etc). (OLIVIEIRA, et al., 2010). 

A falta de recursos e materiais didáticos em detrimento do tipo, exige do educador 
social uma capacidade de adaptação de ideias e criatividade enorme. Soares (2012) 
defende que o processo de alfabetização e letramento é facilitado dentro de um ambiente 
letrador, que significa que exponham o alfabetizando ao contato com diferentes formas 
de escrita, gênero textual, etc.  

As aulas são realizadas nos dois turnos (manhã e tarde) e tem um tempo reduzido 
de duração (30 minutos por aula), para cada grupo de alunos separados por alas, devido 
as divisões feitas com base nas associações dos adolescentes as duas maiores facções 
criminosas presentes na UMSE. 

Além desse tempo extremamente reduzido de aula, ainda existe a interrupção da 
aula para a oferta da merenda escolar. Foi observado que alguns socioeducandos 
deixavam de lanchar para continuar na atividade eu havia iniciado. 

Esse é um fator que pode ser repensado pela gestão para que o momento do lanche 
seja redirecionado para antes ou depois da aula, uma vez que o tempo já não é suficiente 
para a demanda pedagógica de ensino. 

A questão da redução de tempo de aulas é uma problemática imensa identificada, 
que reflete negativamente tanto no processo de alfabetização, quanto na ressocialização 
dos adolescentes. 

Identificamos que fatores como os da merenda podem ser facilmente resolvidos 
pela gestão da instituição, como uma medida que ampliaria minimamente o tempo de 
aulas, sendo ininterruptas em função dessa defasagem. 

É válido salientar nossa compreensão de que, qualquer tipo de ação realizada de 
maneira arbitraria aos adolescentes que possuem associações criminosas com diferentes 
facções, se apresenta como uma possibilidade que põe em “cheque” a integridade física 
dos socioeducandos, conforme os inúmeros casos de violência, rebelião e danos ao 
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patrimônio público, noticiados cotidianamente, conforme explicita o site jornalístico 
Tribuna do Ceará (2018). 

Segundo Oliveira et al. (2010), os adolescentes que cumprem medidas 
socioeducativas em privação de liberdade, tem direito a escolarização, mas há de se convir 
que um adolescente que frequenta a escola por 30 minutos de aula por dia não possui as 
condições mínimas para um processo de aprendizagem que consolidem os 
conhecimentos num viés de analise prático. 

Desse modo a realidade observada na UMSE refere-se à promoção legal e 
burocrática da oferta da educação, no entanto a negação direito desses educandos a 
aprendizagem, numa perspectiva de garantia da qualidade de ensino ofertado na UMSE. 

Esses fatores são importantes para discutirmos a formação docente para a 
socioeducação, pelo fato de que a integração com a equipe e o saber dialogar para executar 
sua função social com êxito dentro da instituição pressupõe conhecimentos técnicos, 
burocráticos, legais, teóricos e metodológicos a fim de justificar as propostas de alteração 
dentro do sistema para que se alcance os resultados esperados do sistema socioeducativo. 

Numa turma de alfabetização, que foi o caso do estágio, os próprios 
socioeducandos se incomodavam com a pouca quantidade de horas e se queixavam pelo 
pouco tempo que tinham em sala de aula. Dicotomicamente a não junção das turmas era 
uma escolha dos próprios adolescentes em virtude de suas escolhas fora da UMSE. 

Para além do planejamento como uma estratégia de otimização do tempo é 
imprescindível que o(a) socioeducador(a) possua os conhecimentos necessários para o 
estabelecimento de um diálogo com a gestão da instituição para a luta por melhores 
condições de trabalho, uma vez que garantir que os alunos estejam em sala de aula por 
alguns minutos não significa garantir o seu processo de escolarização e sim inseri-lo num 
contexto de aprendizagem. 

Esses instrumentos dão conta dos aspectos destacados por Tardif (2002) como os 
saberes pedagógicos e os saberes sociológicos, pedagógicos porque faz parte do trabalho 
do professor saber produzir seu planejamento com base no que se espera desenvolver 
cognitivamente com seus alunos e sociologicamente porque é necessário compreender a 
conjuntura da realidade na qual eles estão inseridos para propor e reformular suas 
práticas e a dinâmica organizacional de uma instituição, seja ela uma UMSE ou uma escola 
regular. 

A resolução desse problema não é simples ou rápida, pelo fato de que as tentativas 
de unir fisicamente os adolescentes de facção diferentes geram conflitos que colocam em 
perigo a integridade física dos próprios alunos, dos agentes e professores pelo fato de que 
a violência entre eles, infelizmente, é uma realidade. 

Isso não significa dizer que a gestão (e/ou o sistema socioeducativo como um todo) 
deve/m cair na acomodação de aceitar essa realidade sem intervir/em de alguma 
maneira. 

Uma possibilidade para o alcance desse sucesso se abre com a execução de projetos 
como o “práticas restaurativas”, que já é executado pela instituição. 

O educador social “visa garantir a atenção, defesa e proteção a pessoas em 
situações de risco pessoal e social. Procuram assegurar seus direitos, abordando-as, 
sensibilizando-as, identificando suas necessidades e demandas e desenvolvendo 
atividades e tratamento” (BRASIL, 2015). 

A postura da professora responsável pela turma demonstrou que sua atuação tinha 
fundamentos na base legal supracitada e a mesma procurava propor aulas que 
auxiliassem o processo de alfabetização e letramento dos adolescentes. 
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Durante as observações percebemos que a maior dificuldade dos alunos é com 
relação à aprendizagem da leitura e da escrita. Apenas um dos alunos consegue realizar a 
leitura de palavras e frases simples, os demais ainda não reconhecem as letras, a 
representação fonética delas ou ainda as diferentes formas de apresentação gráfica nos 
diferentes contextos de uso social da escrita. 

Durante as aulas a professora escuta os alunos, avalia a compreensão do que está 
sendo exposto fazendo perguntas, modifica as estratégias sempre que percebe que não 
está se fazendo compreender pelos alunos.  

Tornou-se evidente o aspecto que a socioeducadora precisava de suporte por parte 
da coordenação pedagógica, a partir de uma situação analisada. 

Durante as aulas a socioeducadora optava por priorizar a escrita de letras cursivas 
pelos alunos quando eles ainda não reconheciam as letras em formato de bastão 
(visualização e escrita mais simples do ponto de vista motor). 

A teoria da psicogênese defende que a aquisição da língua escrita deve possibilitar 
a compreensão do sistema de escrita alfabética (SEA). A partir das hipóteses de escritas o 
educando vai experimentando os diferentes tipos de escrita e apreendendo a estrutura da 
língua escrita, essa teoria discute sobre a necessidade se respeitar as etapas e processos 
de desenvolvimento da aprendizagem (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999). 

Com isso indica-se que os alfabetizandos iniciem o processo de alfabetização na 
perspectiva do letramento, e isso requer uma metodologia que parta do desenvolvimento 
de habilidades simples, para complexas. 

No caso específico do uso da letra cursiva no processo de compreensão do sistema 
alfabético pressupõe um maior desenvolvimento da coordenação motora fina, portanto, 
requer mais habilidade do educando. 

A escrita em bastão possibilita maior facilidade de representação gráfica para os 
alunos que ainda não tem a coordenação motora fina suficientemente desenvolvida. Ao 
observar o nível de habilidade motora e cognitiva dos alunos a socioeducadora poderia 
propor atividades mais lúdicas para estimulação da coordenação motora fina, enquanto 
trabalharia a escrita de modo mais simples para que os alunos assimilassem o SEA 
partindo das letras bastão. 

A professora relata que é necessária a aprendizagem da escrita cursiva pelos 
alunos, por considerar importante no dia a dia deles, no entanto ao ser questionada sobre 
a teoria da psicogênese demonstrou pouca familiaridade com a teoria, o que pode ser uma 
causa da inserção da letra cursiva antes da assimilação dos alunos das letras em bastão, 
demonstrando não familiaridade com a linha de trabalho pedagógico que deve partir dos 
conhecimentos e habilidades simples às mais complexas. 

No que se refere ao conteúdo das aulas, observou-se que nos dias em que estava 
presente a socioeducadora trabalhou conteúdos de português, matemática e ciências, a 
proposta didática da professora foi bem interessante porque ela buscava relacionar o que 
havia sido discutido na aula de português com as aulas de matemática e ciências por 
exemplo, tendo sempre como ponto de partida o nome dos alunos. 

A professora sempre partia das relações entre o conteúdo e o nome dos alunos 
para trabalhar os conteúdos, a partir disso os alunos identificam um maior número de 
letras no processo de leitura de palavras, compreensão de enunciados e alguns conceitos 
biológicos (das áreas de língua portuguesa, matemática e ciências). 

A partir dessas relações com o nome percebemos que alguns alunos tinham 
problemas de autoestima e sentimos a necessidade de trabalhar o tema identidade com o 
intuito de empoderar os alunos para acreditarem em seu próprio potencial em aprender, 
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tendo em vista que a auto estima está diretamente relacionada ao empenho e interesse 
dos alunos em estudar (TEIXEIRA, 2015). 

Além do que, esses temas são de fundamental importância para o processo de 
(re)inserção social desses adolescentes, pois o reconhecimento pessoal e social faz parte 
do processo de construção identitária, contribuindo para o processo de conscientização 
deles para o exercício pleno da cidadania, o que trará possibilidades de transformação 
social em suas vidas. 

Com base nisso dialogamos com a professora e consensualmente decidimos focar 
o trabalho de regência em língua portuguesa, tendo em vista que essa era a maior 
dificuldade dos alunos, que possuem habilidades para a aprendizagem da matemática, 
sendo a falta de domínio do código escrito a principal fonte de rupturas e 
descontinuidades no processo de escolarização. 

De acordo com o que vimos existe a confirmação do que aponta a literatura 
produzida sobre a Socioeducação no Brasil, que é marcada pela semelhança com o sistema 
educacional prisional.  

Embora o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), prime pela garantia de que 
os adolescentes tenham seu direito a educação garantidos dentro das UMSE na maioria 
dos casos, as UMSE possuem estrutura física e organizacional, quem mais se aproximam 
de um contexto prisional do que escolar, na qual o aspecto punitivo se sobressai ao 
educativo, no contexto do cumprimento de Medidas Socioeducativas (MS), em regime de 
privação de liberdade. (TEIXEIRA, 2015). 

A limitação deste artigo não nos permitiria um detalhamento das atividades 
desenvolvidas durante a regência, no entanto vale salientar que durante as regências 
realizamos a integração do agente responsável pela nossa turma, na proposta didática que 
incluiu seu nome na lista de alunos da turma, o que gerou um certo desconforto 
inicialmente, porém no desenvolver da atividade o agente e os socioeducandos tornaram 
o clima da aula ainda mais sereno, descontraído e agradável. 

De acordo com Teixeira (2015, p. 223), no contexto de privação de liberdade de 
adolescentes “a educação aparece como uma das principais apostas no processo de 
aperfeiçoamento e reforma institucional, a fim de retirar dessas instituições o peso do 
caráter penal, subjacente à prática de internação”. 

A dinâmica de trabalho dos(as) socioeducadores(as) possuem uma carga horária 
semanal ampla para o planejamento de aulas. Todas as quartas feiras eram realizadas 
reuniões de equipe na sala dos professores, na qual a coordenadora orientava o 
planejamento de cada professor, dentro do programa de trabalho online o qual os 
educadores deveriam preencher. 

Como dito inicialmente a separação por facções criminosas no atendimento dos 
alunos nas aulas reduz-se em drasticamente o tempo de aula dos alunos. De acordo com 
o observado, nos dias de visita alguns adolescentes se recusam a ir a aula, ou não mantém 
o foco das aulas devido fatores emocionais envolvidos no dia da visita, não foi o caso dos 
dias de regência, porém foi observado durante o período de observação de aulas. 

A dinâmica de aulas na UMSE não favorece o processo de alfabetização e 
letramento dos socioeducandos, que sequer tem acesso a materiais de leitura para 
levarem para as suas celas. 

De acordo com Ferreiro e Teberrossky (1999) a construção de hipóteses e a 
imaginação são importantes no processo de aprendizagem do SEA. A imaginação pode ser 
estimulada através da leitura, no entanto os socioeducandos não tem acesso a literatura 
no contexto externo a sala de aula. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Este estudo teve por objetivo geral analisar o processo de formação inicial e 

continuada dos(as) socioeducadores(as), a partir da experiência do Estágio 
Supervisionado V – Educação de Jovens e Adultos, em uma turma de alfabetização, 
composta por 5 alunos com idades entre 14 e 17 anos, na qual foi possível traçar um perfil 
de hipóteses de leitura e escrita, que se dividiam entre a fase pré-silábica e silábica, de 
acordo com os parâmetros apresentados por Ferreiro e Teberosky (1999). 

Foi-nos apresentado pela coordenação da UMSE a situação de vulnerabilidade 
social a qual maioria esmagadora dos adolescentes no cumprimento de MSE eram 
acometidos antes da chegada a instituição. 

Diante desse contexto de negações de direitos, pelos quais os adolescentes são 
também acometidos durante e após o cumprimento das MSE, é extremamente 
necessário que se faça uma análise ainda mais profunda com relação ao período que 
antecede a chegada desses adolescentes às UMSE. 

O descontrole emocional, a desestrutura familiar, a realidade socioeconômica, os 
casos de abusos físicos, sexuais e/ou morais são alguns dos fatores que corroboram para 
que os adolescentes vejam no crime uma oportunidade de sobrevivência. 

As limitações deste trabalho não dariam conta desta análise mais aprofundada 
sobre esses fatores, sendo está uma importante contribuição que pode servir como 
ponto de partida para a realização de novas pesquisas na área. 

No decorrer desse trabalho defendemos a socioeducação, na perspectiva da 
Pedagogia Social como uma ferramenta para o aperfeiçoamento diário das práticas 
pedagógicas, para minimizar o aspecto de negação de direitos a qual esses adolescentes 
enfrentam no seu cotidiano. 

De acordo com Santos (1996) as necessidades sociais, de comunicação e de 
mercado alteram-se de modo muito acelerado na era da globalização, o que exige dos 
educadores em geral uma constante atualização de saberes na perspectiva da formação 
continuada.  

A Pedagogia Social ultrapassa os níveis de ensinar o conteúdo, avançando para o 
sentido de formação integral do ser humano. Com isso, possui a função de auxiliar o 
adolescente em conflito com a lei a traçar e executar um projeto de vida, a fim de 
promover a superação dos conflitos e desenvolver a cidadania dos adolescentes, 
possibilitando a (re)inserção social do mesmo. 

No que tange à formação docente identificou-se a partir da realidade da UMSE, que, 
as demandas burocráticas do processo de trabalho dos(as) socioeducadores(as), exigem 
desses profissionais conhecimentos e familiaridade com as Tecnologias Digitais da 
Informação e Comunicação (TDIC), que boa parte dos educadores(as) apresentavam 
dificuldades. 

Uma formação continuada que ofertasse um suporte nessa área facilitaria e 
qualificaria o trabalho do profissional da educação longo prazo, por otimizar todos os 
demais dias de formação continuada, pois, uma vez que o educador(a) passa a dominar as 
plataformas digitais, ele conseguirá desenvolver suas demandas de preenchimento com 
muito mais facilidade e velocidade e qualidade. 

Diante disso evidencia-se a lacuna existente tanto na formação inicial, quanto na 
continuada nesse aspecto ligado as TDIC e a alguns saberes teóricos indispensáveis à boa 
pratica pedagógica de um profissional da educação (TARDIF, 2002). 
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Os momentos de formações continuadas na UMSE previam um tempo que, se bem 
dividido, poderia suprir as necessidades formativas dos educadores e o cumprimento da 
organização de procedimentos padrões, que na prática acabavam ocupando maior parte 
do tempo da formação continuada. 

O trabalho de regência realizado a partir da temática identidade gerou inúmeras 
possibilidades de estimular a aquisição da linguagem escrita, uma vez que foi identificada 
a dificuldade dos educandos em reconhecer as letras e associá-las aos seus respectivos 
fonemas. 

Ao final da regência conseguimos atingir um resultado satisfatório junto aos 
estudantes, que passaram a reconhecer a grande maioria das letras do alfabeto, e um deles 
passou do nível silábico para o nível alfabético, realizando a leitura e a compreensão de 
pequenas palavras e frases curtas. 

O envolvimento dos agentes no processo educativo em sala de aula traz benefícios 
para a aprendizagem dos alunos e para o cumprimento integral das funções que 
determinam a Secretaria de Estado da Criança e da Juventude para o cargo de agente 
(OLIVEIRA, et al., 2010). 

Os agentes se tornaram partícipes do processo de ressocialização dos 
adolescentes, melhorando as relações e vínculos afetivos entre educandos e agentes. Esse 
trabalho pode ser considerado como uma ação duplamente educativa, pois, ao mesmo 
tempo em que trabalhamos os conteúdos necessários à aprendizagem dos 
socioeducandos, ampliamos e auxiliamos o agente socioeducativo no reconhecimento do 
seu papel social e profissional na UMSE. 

Dentro de um sistema que muitas vezes não colabora para o processo de 
aprendizagem dos alunos é imprescindível que toda a equipe esteja com plena convicção 
das suas funções e se comprometam com a execução ética dela dentro das unidades. 

Diante disso, ficou evidente a necessidade de um trabalho mais incisivo com os 
adolescentes que demonstram interesse nas atividades, para que possam romper com 
essas questões ligadas a criminalidade e vejam na educação uma possibilidade de 
melhoria de suas vidas. 

Para Tardif (2002) administração do tempo é um fator importante para a boa 
atuação de todo profissional da educação. No entanto, uma estratégia didática que 
promova a alfabetização dos socioeducandos em um período de 30 minutos por dia, 
durante 4 dias na semana é uma realidade extremamente desafiadora. 

Com isso não queremos afirmar que os(as) socioeducadores(as) que lidam com 
esta realidade devam desistir de proporcionar aos alunos uma boa aula e da preparação 
de bons materiais, muito pelo contrário, pois os resultados do estágio demonstraram que 
é possível avançar minimamente com os recursos e com a realidade tal qual se põe.  

O que se espera ressaltar é a importância do planejamento para a otimização do 
tempo disponível para aula e também para o estímulo a criação de ambientes dentro da 
UMSE que favoreçam a aquisição da linguagem escrita. 

Constatou-se que o ambiente da UMSE não favorece o letramento, pelas 
características completamente similares ao contexto prisional, inclusive em sua estrutura 
arquitetônica e na escolha de objetos de decoração, que são desprovidas de cores, e/ou 
suportes escritos, esteticamente agradáveis. Nesse espectro, a falta de recursos 
pedagógicos torna o processo de alfabetização ainda mais difícil. 

A experiência de estágio possibilitou inferir que é necessária cautela nas ações e 
tentativas de gerar convívio e contato físico entre os adolescentes.  



344 

 

Percebemos que as ações educativas de conscientização dos educandos sobre a 
importância da boa convivência e do respeito aos Direitos Humanos de todas as pessoas, 
deve vir antes de toda e qualquer medida arbitrária de socialização entre os educandos 
de facções criminosas diferentes. 

As medidas de integração devem ter por base a educação, para que a escolha de se 
unirem para ampliar seu tempo de estudo parta por desejo dos socioeducandos, e não por 
uma determinação da gestão da UMSE.  

O resultado poderá não vir a curto prazo, mas as ações repercutirão na construção 
da cultura da paz nesses espaços, na qual a violência e a violação dos Direitos Humanos 
em suas múltiplas esferas, tem imperado, com isso, a educação poderá passar a ser objeto 
de desejo dos socioeducandos, a partir da realização desse trabalho pedagógico e coletivo 
de sensibilização e conscientização. 
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VIOLÊNCIA LETAL INFANTO-JUVENIL 
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Suelídia Maria Calaça 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Atualmente pensar a violência letal de adolescentes e jovens significa refletir sobre 
a realidade social diversa que se apresenta no Brasil. Mas não só. A letalidade infanto-
juvenil tem causas, perfil e consequências diretas para uma parcela da população que, 
historicamente, é excluída das políticas públicas e dos acessos aos direitos mais essenciais 
como: educação, moradia, alimentação e saúde. 

O Direito da Criança e do Adolescente, mesmo contendo avanços com a extinção 
dos dois Códigos de Menores, de 1927 e de 1979 e a promulgação do Estatuto da Criança 
e do Adolescente de 1990 reconhecendo que crianças e adolescente são detentores de 
uma Proteção Integral ofertada pelo Estado por meio de políticas públicas que garantam 
dentre outros, o direito a educação, não conseguiu progredir e efetivar uma Escola que 
envolvesse toda a pluralidade e diversidade que nela se apresenta através de seus 
sujeitos. A educação assim como a escolarização é ampla, sendo necessária adaptação aos 
novos perfis e situações existentes no interior da escola, abraçando diferenças, igualdades 
e ampliando o conceito de educação que ora se restringe a uma mera transmissão de 
conteúdos e conceitos pedagógicos. 

Partindo da perspectiva da Educação em Direitos Humanos como uma educação 
pautada não só na educação formal como também a informal desenvolvida em todos os 
ambientes e situações da vida do indivíduo, trazemos a proposta desse modelo de 
educação como um dos caminhos percorridos para o combate à violência de adolescentes 
e jovens, sendo a Escola uma ferramenta de influência e consolidação de um projeto de 
vida que resulte em cidadania e dignidade humana. 

Inicialmente iremos contextualizar a violência letal infanto-juvenil no Brasil 
apresentando dados de dois principais estudos sobre a temática que são o Índice de 
Homicídios de Adolescentes – IHA e o Mapa da Violência. Para isso, faremos 
apontamentos de Waiselfisz (2016), Borges e Cano (2017). Posteriormente, 
compreenderemos como a Escola pode ser ferramenta de enfrentamento além de espaço 
de construção de projeto de vida pautado no respeito aos direitos fundamentais. Escola 
essa que necessita de instrumentos pedagógicos e metodológicos que garantam um 
ambiente de equidade, com práticas escolares e não-escolares atendendo as demandas e 
necessidades dos alunos evitando qualquer tipo de violação de direito. 

Num terceiro e último momento teceremos considerações que possam corroborar 
com o título desse artigo, tendo a Educação em Direitos Humanos como princípio a nos 
guiar nesse caminho. Iremos apontar concepções acerca dos Direitos Humanos trazendo 
autores, pensadores que fazem parte de um rol de Professores do Núcleo de Direitos 
Humanos, Cidadania e Políticas Públicas da Universidade Federal da Paraíba de forma a 
reconhecer as suas contribuições, principalmente, para a Educação em Direitos Humanos. 
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2 VIOLÊNCIA LETAL INFANTO-JUVENIL: DADOS DE UM PAÍS VIOLADOR DE 
DIREITOS 
 

O Estado, mesmo com seu rol de ordenamentos jurídicos que positivam os Direitos 
Humanos, ainda se apresenta como um violador de direitos essenciais para a promoção 
da dignidade humana. Se considerarmos os índices das diversas violências cometidas 
contra crianças, adolescentes e jovens, essa afirmação me parece mais que coerente. Um 
Estado que deve garantir direito a indivíduos que necessitam em qualquer situação serem 
protegidos por esse, mas que continuam a margem da segurança estatal é um país que 
claramente viola direitos fundamentais apesar do esforço de todos que compõe o Sistema 
de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes125. 

A violência infanto-juvenil é a que mais mata adolescentes e jovens hoje no Brasil. 
Entendemos como letalidade a morte de pessoas por causas externas, nesse caso, o 
assassinato de adolescente e jovens que, segundo o Índice de Homicídios de Adolescentes 
(IHA), tem endereço certo: adolescentes e jovens do sexo masculino, negros, residentes 
em comunidades marcadas pela falta do Estado e de baixa escolaridade (MELO; CANO, 
2017). Esse perfil nos faz relacionar, sem medo, a condição socioeconômica das vítimas e 
a violência, ou seja, adolescentes pobres e em situação de vulnerabilidade possuem muito 
mais chances de serem assassinados que adolescentes brancos com condições 
socioeconômicas privilegiadas. 

A relação entre pobreza, vulnerabilidade social126 e crime gera estigma e 
criminalização do sujeito pobre. Goffman (1993) afirma que o estigma está associado a 
coisas ruins, más e que deve ser evitada como ameaça a sociedade, já a criminalidade 
explicada por Brisola através de Ferreira é o “ato de imputar crime ou ato de tomar como 
crime a ação ou ações de determinados grupos sociais” (2012, p. 136). Para a autora “a 
criminalização e o estigma assumem contornos raciais e étnicos, na medida em que jovens 
pobres e negros e a população de rua são tidos como perigosos para a sociedade, 
considerados ameaça para a propriedade privada e para a reprodução do capital” (2012, 
p. 136). 

Assim, a criminalização da pobreza e do pobre no Brasil tem características sociais 
e econômicas, visto que este estigma e preconceito são difundidos por um segmento 
dominante da sociedade acreditando que, por serem pobres e negros adolescentes e 
jovens são ameaça à população criando o que Brisola (2012) chama de “licença geral” para 
criminalizar, perseguir e prender. 

Apontado pelo IHA de 2017 considerando o ano de 2014 e tendo como “base às 
taxas  de homicídios de adolescentes entre 12 e 18 anos que residiam em municípios 
com mais de 100 mil habitantes” (p. 49) o risco relativo de homicídios no Brasil pode ser 
apresentado pelas dimensões do sexo, idade, meio utilizado para cometer o homicídio e a 
cor ou raça concluindo que: o adolescente masculino tem o risco 13 vezes maior de ser 
assassinado do que a do sexo feminino; o negro tem 3 vezes mais a chance de ser morto 
que o adolescente branco; o adolescente de 12 a 18 anos só perde em risco para a faixa 

 
125 Sistema de Garantia de Direitos é um conjunto de programas, projetos e ações de  órgãos governamentais 
ou não que integram a política de atendimento visando a garantia da proteção integral. É também conhecida 
como Rede de Proteção 
126 Abramovay define como “o resultado negativo da relação entre a disponibilidade dos recursos materiais 
ou simbólicos dos atores, sejam eles indivíduos ou grupos, e o acesso à estrutura de oportunidades sociais, 
econômicas, culturais que proveem do Estado, do mercado e da sociedade” (2002a, p.29) 
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etária de 24 a 29 anos e a arma de fogo mata 6 vezes mais adolescentes que qualquer 
outro meio (MELO; CANO, 2017). Com esses dados, fica evidente que a violência letal tem 
classe social pré-determinada, atingindo uma camada da população mais vulnerável 
socialmente, estimando o assassinato de 43.000 adolescentes entre 2015 a 2021. 

O Mapa da Violência, iniciativa do Sociólogo Julio Jacobo Waiselfiz para monitorar 
e compreender a violência no Brasil faz alguns recortes importantes sobre os homicídios 
de adolescentes e jovens. O Mapa de 2015 aponta que de 1980 a 2013 o número de 
homicídios de crianças e adolescentes passou de 0,7% para 13,9% considerando a faixa 
etária de 0 a 19 anos, em 1980 o número de assassinatos foi de 1.825 e em 2013 foi de 
10.520 totalizando, no mesmo tempo, 207.438 homicídios (WAISELFIZ, 2016). Um 
aumento assustador considerando que nesse mesmo período temos os dois maiores 
marcos legais do direito da criança e do adolescente no Brasil que é a Constituição Federal 
de 88 e o Estatuto da Criança e do Adolescente que determinam a necessidade de criar 
mecanismos de proteção mais eficazes considerando a realidade social brasileira. 

No documento acima citado, Waiselfiz busca relacionar o índice de homicídios à 
escolaridade afirmando que dos adolescentes de 16 e 17 anos “com menos de 3 anos de 
estudo, representam 21,6% do total de homicídios e de 8 a 11 anos de estudo, 16,1% das 
vítimas” (2016, p. 42). O dado revela que, quanto maior o tempo na escola, menor é o 
índice de adolescentes mortos, mostrando que a educação escolarizada pode, quando bem 
orientanda quanto as suas práticas pedagógicas ser um meio de construir projetos de 
vidas de crianças, adolescentes e jovens pautados na emancipação do sujeito, no respeito 
às diversidades e realidades que se apresentam no contexto escolar e no pensamento 
crítico por meio de uma educação que ensine a pensar e refletir a partir do seu mundo e 
do mundo que o cerca. 

As pesquisas com relação, especificamente, a violência letal e educação ainda são 
incipientes na aérea acadêmica. Buscando conhecer minimamente o contexto escolar do 
aluno alvo da violência letal, Salatiel (2018) analisou as experiências escolares de jovens 
que se encontram ameaçados de morte inseridos no Programa de Proteção a Crianças e 
Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM) de Minas Gerais e constatou que as 
vivências se associam 

às sistemáticas violações de direitos que esse segmento é alvo. Observou que o 
contexto escolar é pautado em evasões e exclusões escolares contínuas, numa Escola que 
não oferta espaço de respeito, reconhecimento e pertencimento gerando recordações 
negativas em relação à escola o que, segundo o mesmo, contribui para que jovens 
recorram ao tráfico de drogas como mecanismo de “fruição”. 

Já o contexto escolar encontrado por Martins (2014) e citado por Reis em relação 
aos protegidos pelo PPCAAM de Pernambuco constata a baixa escolaridade e a distorção 
idade/série, afirmando: “nenhum deles tem ensino médio completo e apenas 2% deles 
possuíam o ensino médio incompleto” (2015, p. 120). Em ambos os Estados, encontramos 
alunos que não tiveram investimento escolar gerando exclusão e evasão, significando a 
Escola e a educação elementos de fomento da transformação social e redução das 
desigualdades, respeitando e considerando as circunstâncias de cada aluno. 

Constituindo esse modelo de educação, democrática e emancipatória, um direito 
fundamental para garantir cidadania e formação do sujeito, a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (ONU, 1948), aponta o Estado como responsável por efetivar direitos 
essenciais de liberdade e justiça igualitária para todos. Seu art. 3º traz o direito à vida 
associado a segurança pessoal e liberdade. Se considerarmos a Declaração e a Convenção 
dos Direitos da Criança, de 1959 e 1989, respectivamente, ambas sinalizam a necessidade 
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dos Estados-Partes afiançarem as condições basilares para o desenvolvimento e 
sobrevivência da criança. 

Mesmo com as violações ocorrendo ao conhecimento de todos não podemos negar 
que algumas iniciativas públicas têm sido executadas na tentativa de minimizar esta 
estatística. O Governo Federal, nos últimos dois governos de Luís Inácio Lula da Silva 
(2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2016), iniciou uma gama de ações de embate a 
algumas violações especificas, como é o caso da violência letal infanto-juvenil. Através da 
Agenda Social Criança e Adolescente instituiu o Programa de Proteção a Crianças e 
Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM em 2007, além de estabelecer parceria com 
o Observatório de Favelas e UNICEF, através da Secretaria Nacional de Direitos Humanos 
da Presidência da República, onde desenvolveu o Programa de Redução a Violência Letal 
contra Adolescentes e Jovens – PRVL. 

O PRVL atua em três linhas: articulação política, produção de indicadores e 
metodologias de intervenção. Pautada na proposta desse ensaio, consideramos as 
intervenções caminhos de prevenção à letalidade. Nos anos de 2009 e 2010, o Programa 
fez um levantamento dos Programas e Projetos de prevenção e redução à violência letal 
nos Estados que tinham o PRVL implantado. A Educação foi um lócus que obteve 15,6% 
dos programas juntamente com as políticas de saúde, cultura, trabalho, esporte e lazer. A 
Escola, quando não foi elemento central, estava como parceira de demais ações de 
enfrentamento à violência por meio de atividades para alunos de escolas públicas como 
foi o caso do Estado de Pernambuco e Bahia (WILLADINO et al, 2011). 

Portanto, é possível afirmar que a redução e o combate a esse tipo de violência 
perpassam algumas estratégias de intervenção que não são pautadas apenas no quesito 
Segurança Pública, mas a Escola, estrategicamente, pode e deve ser um veículo 
fundamental para a execução dessas ações, se colocando como um espaço democrático, 
de diálogo, que considera as realidades sociais dos seus alunos. Com isso, práticas e 
metodologias pedagógicas baseadas na Educação em Direitos Humanos refletem a escola 
emancipadora e crítica que motiva a autonomia aos sujeitos. 

 
3 O PAPEL DA ESCOLA NO COMBATE À VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 
 

A escola, enquanto instituição social se mostra como em qualquer outro espaço, 
sendo mais um local de múltiplas violências regulando as relações existentes entre as 
pessoas e a comunidade escolar, incluindo as violências praticadas dos alunos com a 
escola e da escola com seus alunos, corpo docente e funcionários em geral. Charlot (2005) 
afirma que a  violência no âmbito escolar pode ser vivenciada de três modos: violência da 
escola, à escola e na escola. A na escola refere-se à violência externa que, de alguma forma, 
é refletida no espaço escolar. Na violência à escola ocorrem ações dos estudantes ou de 
outro agente educativo que deprecia a estrutura da unidade chegando até a violência 
física a professores ou outra pessoa que representa esse universo e, por fim, a violência 
da escola como ato destinado aos alunos através de violência institucional e simbólica. 
Sobre esse último tipo de violência, Abramovay, Lima e Varella explicam que é o tipo mais 
difícil de ser percebida se comparada à violência física por se apresentar através de 
pequenos gestos e atitudes da sociedade e da escola como, por exemplo: “quando as 
escolas impõem conteúdos destituídos de interesse e de significado para a vida de seus 
alunos” (2002, p. 335). 

As violências citadas acima podem acarretar danos biopsicossociais que 
comprometem gravemente o desempenho escolar e as relações que as vítimas de 
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violência estabelecem em sua vida futura. Para Witter “a violência pode se manifestar na 
forma de vários tipos de agressão, de incivilidade e de desrespeito, mas resulta de 
conceitos, preconceitos, práticas cotidianas, representações sociais inadequadas, 
problemas psicológico [...]” (WITTER, 2010, p. 11). 

Compreender a violência no contexto escolar resulta em reconhecer as relações 
que se estabelecem no seu interior, o conceito e a concepção que a comunidade escolar 
tem do que é violações de direitos e violência, assim como, analisar de que forma ocorre 
a resolução de conflitos e quais mecanismos são utilizados para resolvê-los ou mesmo 
diminuí-los. Segundo Witter (2010) a violência escolar cresceu ao ponto de se tornar 
matéria de diversos meios de comunicação, porém, ainda há poucos estudos que 
abrangem e analisam indicadores e variáveis apontando caminhos para compreensão de 
tais violências e como capacitar e empoderar docentes para lidar com situações de 
violência, onde eles mesmos, em algum momento, podem ser alvos dessa situação. 

Para Melo, Carlos e Gomes “a escola é um espaço, nas suas várias dimensões, 
essencial na construção de um sujeito capaz de se reconhecer enquanto parte de uma 
sociedade diversa, plural, buscando sua identificação e seu (re)conhecimento enquanto 
sujeito de direito” (CANANÉA, 2018, p. 129). Partindo dessa premissa, o ambiente escolar 
é um componente preponderante para o enfrentamento à violência letal infanto-juvenil. 

Há de se pontuar que crianças, adolescentes e jovens de hoje não são os de ontem. 
Com a redemocratização e globalização, a chegada das mídias digitais e das redes sociais 
o protagonismo se fortaleceu e a juventude passou a reivindicar respeito às suas 
características e particularidades e além de uma sociedade que combatesse às graves 
exclusões sociais que estavam inseridas. Assim ocorreu com o professor. Alguns docentes 
precisaram rever suas práticas pedagógicas e educativas efetivando ações que gerassem 
segurança a ele e aos alunos diante das situações que feriam sua cidadania. Nesse 
momento, a Educação em e para os Direitos Humanos nunca foi tão importante, pois 
através do empoderamento docente e discente, enfrentar as situações de violência nunca 
foi tão necessário. 

Sobre Educação em e para os Direitos Humanos no âmbito escolar Zenaide et al 
(2018) afirmam que surge como forma de resistência, mas ao mesmo tempo de mudanças 
de demandas educacionais onde são observadas as vivências dos docentes que devem 
condizer com suas práticas pedagógicas ao mesmo tempo que o aluno deve conhecer 
sobre  seus direitos de modo a se “proteger e defender” (p.277). Segundo as autoras, a 
Escola deve orientar-se por metodologias fundamentadas na democracia e no educar 
democraticamente trazendo a transversalidade como princípio de uma Educação em e 
para os Direitos Humanos. Sendo a escola um espaço que congrega várias práticas sociais, 
há de se questionar que  papel e práticas escolares devem ser desenvolvidos para ser, de 
fato, um espaço de construção de direitos e cidadania. Segundo Bourdieu (2003), as 
instituições tornam-se ambientes de continuidade de violações onde a violência 
simbólica institucional ocorre por dominação de uma classe sob a outra através de uma 
cultura invisível, mas violadora de direitos. O teórico alerta que, por naturalizarmos esse 
tipo de violência ela pode ser imperceptível, sendo necessário olhar fora dos modelos 
sociais e culturais impostos pela classe dominante. A escola deve rever posturas 
conservadoras evitando a violência simbólica por meio de sua ação pedagógica. Para 
Bourdieu e Passeron (2008) toda ação possui uma autoridade pedagógica latente que 
pode ser conduzida através da transmissão do conhecimento, cabe a cada docente 
observar seus métodos pedagógicos e educacionais evitando difundir práticas implícitas 
e invisíveis que perpetuem qualquer tipo de violência institucional. Sobre a ação 
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pedagógica os autores afirmam: 
 

Na medida em que toda Ação Pedagógica em exercício dispõe logo de 
princípio de uma Autoridade Pedagógica, a relação de comunicação 
pedagógica na qual se realiza a Ação Pedagógica tende a produzir a 
legitimidade do que ela transmite designando o que é transmitido, só pelo 
fato de transmiti-lo legitimamente, como digno de ser transmitido, por 
oposição a tudo o que ela não transmite (BOURDIEU; PASSERON, 2008, 
p.44). 

 
Assim, toda prática escolar deve ser pautada no respeito às diversidades, 

abandonando práticas desiguais e homogeneizadoras de comportamentos que podem 
tornar o ambiente escolar mais desinteressante, disciplinado e constante. Mesmo a escola 
significando um espaço de discussão sobre as diversas realidades sociais existentes nela, 
algumas podem não estar preparadas para enfrentar um contexto heterogêneo e adverso, 
mantendo as relações já existentes que podem, eventualmente, moldar comportamentos 
e reprimir alunos (FOUCAULT, 1983). Para o autor a disciplina tem um poder que: 

 
[...] em vez de se apropriar e de retirar, tem como função “adestrar”; ou 
sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor [...] 
“Adestra” as multidões confusas, móveis, inúteis de corpos e forças para 
uma multiplicidade de elementos individuais [...] A disciplina “fabrica” 
indivíduos; ela é a técnica específica de um poder que toma os indivíduos 
ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de um exercício. 
(FOUCAULT, 1983, p. 153). 

 

Essa não é a proposta da Educação em Direitos Humanos. Paulo Freire assegura 
que: quanto mais o aluno for consciente de seu papel na sociedade, for encorajado a ser 
ele mesmo e tiver uma educação voltada para sua emancipação e autodescoberta, terá 
maiores chances de construir um projeto de vida que traga cidadania e dignidade. Tal 
projeto ocorre desde a educação formal e não formal, iniciando na educação familiar por 
meio dos seus  ciclos sociais, suas vivências enquanto sujeito no e com o mundo que o 
cerca e com a escolarização como mais uma etapa desta construção. Etapa que 
entendemos ser essencial para o futuro deste aluno. 

Ter a escola como espaço para construção de um projeto de vida é possuir um 
caminho por onde seguir, principalmente, para os adolescentes e jovens que estão na mira 
da violência, em situações de vulnerabilidade social, a margem da sociedade e da falta de 
políticas públicas, inclusive de educação. Sobre a necessidade de encontrar caminhos 
Freire diz: 

 
Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar,  
mas para transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem um certo sonho 
ou projeto de mundo, devo usar toda possibilidade que tenha para não 
apenas falar de minha utopia, mas participar de práticas com ela 
coerentes (FREIRE, 2000, p.6). 
 

O projeto de vida traz uma atuação ativa do aluno no ambiente escolar, ele deixa 
de ser mais um dentre centenas para ser o aluno que vê a escola como meio de chegar a 
algum lugar. Lugar que a escola ajudará a encontrar a partir de reflexões sobre seus 
desejos, sentimentos, ambições e potencialidades. Todo indivíduo tem a potencialidade 
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de “ser um artífice de si próprio”, ou seja, "seu próprio arquiteto" (HOLANDA, 2009, p. 
45). Projeto de vida significa então, 

 
[...] refletir sobre o que se quer ser no futuro e planejar ações concretas 
para chegar lá. É o traçado entre o ser e o querer ser. Nesse processo, 
algumas aprendizagens são importantes para que o aluno perceba que 
seu caminho se conecta com um projeto coletivo: ele precisa sentir-se 
integrado e aceito pelos professores e colegas, com segurança para 
encarar os desafios de cada etapa em direção ao futuro que vislumbra. 
(PROJETO DE VIDA – Caderno do Professor – Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo, 2014, p. 6). 
 

Proporciona, portanto, a possibilidade de ser ouvido e compreendido, ser 
protagonista de si mesmo se responsabilizando pela sua própria construção enquanto 
sujeito social. Para isso, é necessário que toda comunidade escolar e família estejam em 
sintonia nessa construção, todos são partícipes, cada um com sua fatia de 
responsabilidade. 

Reconhecendo o papel formador da Escola e que a Educação não se desenvolve 
apenas pela escolarização formal faz-se necessário definir esses dois contextos: o da 
educação formal e a não formal. Esta pode ser ofertada por entidades que completem os 
vazios deixados pela escola formal visto alguns obstáculos, principalmente, após novo 
padrão econômico-escolar- capitalista que vivemos. São espaços que não preveem 
proposta curricular, sem conteúdos pré-determinados, tem um grande alcance graças à 
liberdade de suas práticas pedagógicas e constitui uma ação educativa que extrapola os 
muros escolares (GHANEM, 2008). 

Já a educação formal, Gohn afirma que é marcada por uma intencionalidade, com 
conteúdos e metodologias de ensino-aprendizagem planejados e lugares preparados, 
especificamente, para esse fim. Para a autora “A educação  de um povo consiste no 
processo de absorção, reelaboração e transformação da cultura existente, gerando a 
cultura política de uma nação. E este seria o objetivo do contexto escolar, que é, portanto, 
formal” (1998, p.516). Formal ou não, a educação acontece em qualquer local onde há 
trocas de saberes e relações saudáveis a ponto de proporcionar questionamentos e 
aprendizagens que vão além do que encontramos nos livros didáticos. É necessário que a 
escola não só tenha disciplinas que trabalhem a Educação em Direitos Humanos de forma 
transversal, mas que institua em todas as suas ações, planos e atividades reflexões acerca 
dos Direitos Humanos, como garanti-los e respeitá-los. O Projeto Político Pedagógico é um 
dos instrumentos norteadores dessas ações e deve apoiar as técnicas metodológicas e 
educacionais alinhando teoria e prática pondo a escola como componente eficaz para 
enfrentar as violências existentes dentro e fora dela. A educação e a escola deve ser assim, 
espaço e momento de multiplicação de saberes e valores pautados nos Direitos Humanos 
formando cidadãos plenos e conscientes do seu papel no mundo. Sobre essa concepção 
educativa, Magendzo (1990) afirma que “los derechos humanos configuran uma 
concepción de hombre y de mundo que articula um proyecto de sociedade del cual se 
induce una concepción educacional, que no está sujeita a mayores interpretaciones”, ou 
seja, a Educação em Direitos Humanos só pode ser pautada na liberdade individual e 
coletiva para tomar livres decisões buscando a liberdade e autonomia do aluno 
construindo um projeto de vida emancipatório e transformador. 

Saviani (2003) destaca que a educação deve ter compromisso com a 
humanização do sujeito socializando conhecimentos e humanizando as relações 
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existentes no ambiente escolar desenvolvendo potencialidades. Na escola é possível 
desenvolver a consciência crítica, sendo a educação o elo de mediação entre sociedade 
e sujeito. Desta forma, compreendemos que só há possibilidade de enfrentar as 
violências existentes no ambiente escolar e proporcionar ao aluno a construção do 
seu projeto de vida se houver uma educação que gere influências  sociais significativas 
e que garantam, de fato, uma Educação em e para os Direitos Humanos. 

 
4 A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS COMO CAMINHO DE ENFRENTAMENTO À 
VIOLÊNCIA LETAL INFANTO-JUVENIL 
 

A Educação em Direitos Humanos está diretamente associada à promoção de 
cidadania. A garantia da educação se deu em lutas sociais que buscaram afiançar os 
direitos civis e políticos de um lado e os direitos sociais do outro. Sem direitos civis de 
primeira geração como, por exemplo, o direito de ir e vir não seria possível a conquista 
dos direitos sociais, que foi a mola propulsora em busca de cidadania e respeito. Para 
Melo, Carlos e Gomes educar em Direitos Humanos propicia cidadania plena assegurando 
respeito às diversidades culturais, sociais, econômicas, religiosas e étnicas (CANANÉA, 
2018). 

Como bem afirmou Magendzo (1990), busca uma autonomia libertária127, 
garantindo opinião de pensamento e considerando a concepção educacional a “coluna 
vertebral” da proposta de educar para emancipar. Atua na garantia da educação crítica, 
valorativa do respeito à dignidade humana como princípio da autonomia e da liberdade 
do sujeito/aluno. Sem educação que proporcione emancipação não há sujeitos cidadãos. 

Ter os Direitos Humanos como um projeto de sociedade corrobora com uma 
política estatal que implementa práticas educacionais e pedagógicas que ajam nesse 
sentido. A educação pode fazer diferença na perspectiva de vida dos adolescentes e jovens 
que são alvos da violência letal, pois partindo dessa concepção de educação cidadã, eles 
têm a chance de ter uma escola de fato atrativa e que paute suas ações no respeito aos 
Direitos Humanos. 

Consideramos importante explicar que práticas pedagógicas podem garantir essa 
educação livre e crítica e como ocorreria. A Educação em Direitos Humanos (EDH) deve 
ser transversal e contemplar todo o currículo escolar formal e oculto: 

 
A escola, quanto espaço de socialização da cultura, pode desenvolver 
práticas educativas de promoção e fortalecimento dos direitos humanos 
no seu espaço formativo e, assim, auxiliar na construção de uma rede de 
apoio para enfrentamento e combate a todas as formas de discriminação 
e violação de direitos. (DIAS et al. 2013. p. 47). 

 
O Projeto Político Pedagógico (PPP), como citado anteriormente, é uma das 

ferramentas de consolidação dessas práticas. É através dele que se direcionam ações 
e projetos escolares ocasionando uma escola participativa, atuante e humanizada. 
Para isso, foi preciso garantir a EDH enquanto política pública a partir do Plano 
Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH), importante documento para o 
processo de institucionalização. O PNEDH teve duas versões: uma em 2003 e outra em 
2006 e reafirmou o que tinha sido positivado em várias declarações, resoluções e 

 
127 O termo se refere a ideias e doutrinas que defendem uma liberdade absoluta, onde a sociedade é uma 
instituição independente do Estado. 
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convenções: a educação ocorre em várias dimensões da vida do indivíduo e é 
considerada um direito universal. 

Sobre a importância do PPP para a inclusão da EDH, Ferreira e Zenaide relatam 
que: 

[...] não se tem um formato obrigatório para inserção da Educação em 
Direitos Humanos, devendo-se, contudo, atentar para as 
especificidades dos níveis e modalidades e para uma decisão que 
resulte de uma discussão e compromisso coletivo para a real 
implementação nos Projetos Políticos- Pedagógicos [...] (DIAS et al. 
2013. p. 27). 

 

Para Silveira, Nader e Dias a EDH “é um processo de socialização em uma 
Cultura de Direitos Humanos”. Alegam que a Cultura deve “permear todos os âmbitos 
sociais em que ocorram processos socializadores/educativos”, ou seja, em todos os 
lugares que haja espaços de aprendizagem e socialização “para que eles percebam e 
se formem como sujeitos detentores de direitos porque são sujeitos de dignidade” 
(2007, p. 5). Como afirma Carbonari: “A construção de uma nova cultura dos direitos 
humanos exige, assim, ocupar-se da promoção e da proteção dos direitos humanos e 
da reparação de todas as formas de violação” (2007, p. 182). 

É necessário ofertar a esses adolescentes e jovens, de comunidades periféricas, 
que possuem várias outras graves violações de direitos, uma escola que traga em seu 
cerne a Educação em Direitos Humanos para que tenham, desde a educação básica, 
práticas e discursos escolares que, de forma sistemática e metodológica, formem 
sujeitos conscientes de seus direitos e deveres e que, desde sua formação inicial até a 
universidade, tenham atividades formativas que promovam o respeito às diferenças, 
à diversidade, a valores necessários à garantia de Direitos Humanos. 

Candau (2007) afirma que a Educação em Direitos Humanos pode ser 
composta por três componentes: a formação de sujeitos de direito, o favorecimento 
do empoderamento do aluno e o educar para “o nunca mais”. Para a autora, o 
empoderamento proporciona a participação ativa do aluno na sociedade e o “educar 
para o nunca mais” deixa viva na memória todo processo histórico que os Direitos 
Humanos necessitaram para ser positivados. Esses componentes demonstram como 
a EDH atua na formação do sujeito cidadão que busca ultrapassar barreiras sociais e 
econômicas que o país, muitas vezes, o impõe. Para a autora, o grande desafio é 
“transformar mentalidades, atitudes, comportamentos, dinâmicas organizacionais e 
práticas cotidianas dos diferentes atores sociais e das institucionais educativas” 
(2007, p. 405). É esse papel transformador que a escola necessita pra enfrentar as 
violências existentes em seu universo. 

Sobre a importância da EDH no enfrentamento às violências no contexto 
escolar, Lima  e Silveira citados por Rechembach e Andrade afirmam que desponta 
como “necessária em contraste com o cenário de violências na história brasileira” 
(2016, p. 51) referindo-se as graves violações que ocorreram num passado recente a 
exemplo das ditaduras militares que não devem ser esquecidas e, sim, lembradas nas 
atividades escolares como forma de “educar para o nunca mais”. Conhecer a história 
política do Brasil é conhecer a história da conquista dos nossos direitos. 

A escola e a EDH possuem papel essencial para o enfrentamento das injustiças 
sociais que, ano após ano, violam direitos fundamentais. Essas injustiças foram 
historicamente construídas por uma relação de poder que se estabeleceu do mais rico 
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sob o mais pobre, o que detém o poder e o que é subordinado, como é o caso dos 
adolescentes e jovens negros das periferias, público assistido pelo PPCAAM, como 
mencionado anteriormente. Educar em Direitos Humanos pauta a educação na 
liberdade, justiça, igualdade, tolerância, solidariedade e paz, que são valores e 
princípios integrantes da formação do aluno consolidando mudanças de mentalidade 
e comportamento transformando vivências violadoras em práticas de enfrentamento 
às situações de exclusão. 

O Estado deve assegurar aos adolescentes e jovens o que já sinalizou tanto na 
Declaração de Genebra de 1924, na Declaração Universal de Direitos Humanos de 
1948 e no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 que é a Proteção Integral. Esta 
se define como um conjunto, interdependentes e inter-relacionados, de direitos que 
são essenciais para o desenvolvimento da criança e do adolescente e devem ser 
ofertados através de políticas públicas que garantam todos os direitos, sem que um 
seja mais importante que o outro ou que um seja garantido e outro não. Para efeito 
desse ensaio, compreendemos que não adianta adolescentes e jovens em situação de 
vulnerabilidade social estarem na escola sem que esta oferte ações que efetivamente 
respeitem suas particularidades e singularidades, sem que tenham práticas escolares 
que perpetuem os valores e princípios da EDH e sem causar autonomia e emancipação 
do aluno. Sobre esse aspecto Ferreira e Zenaide citadas em Dias et al. (2013) afirma 
ser necessária a “implementação de políticas públicas, na perspectiva da promoção, 
da proteção e da defesa dos direitos humanos, inclusive com reparação das diferentes 
formas de violação de direitos” (p.29) como é o caso da violência infanto-juvenil ainda 
pouco estudada e pesquisada. 

Diante da perspectiva ora apesentada constituímos uma relação estreita entre 
Violência Letal de crianças, adolescentes e jovens, Direitos Humanos e Educação em 
Direitos Humanos abrindo caminhos de diálogos e práticas colaborativas entre as 
políticas públicas de segurança e educação, assim como, repensam a proposta de 
educação vigente como meio de efetivar  uma educação emancipatória, visando 
autonomia e paz: “a educação pelo diálogo que forma homens e mulheres na e voltada 
para cultura da Paz, da solidariedade, da fraternidade, e da libertação humana” 
(FREIRE, 2006, p. 392). 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

À luz das temáticas aqui abordadas sobre a violência letal infanto-juvenil e seu 
alto índice, a relação entre criminalização da pobreza e vulnerabilidade social, o papel 
da escola no combate à violência letal e promoção da cidadania e a Educação em 
Direitos Humanos como caminho para enfrentar as altas taxas de homicídios de 
adolescentes e jovens, tem-se a dimensão do desafio que é instituir políticas públicas 
que promovam Direitos Humanos. Vimos que a educação, enquanto direito 
fundamental, se constitui como instrumento eficaz e indispensável para formar 
sujeitos de direitos conscientes de seu papel na sociedade, mas para isso, é necessária 
uma educação baseada na autonomia do sujeito e na liberdade  emancipatória e 
agregadora de valores. 

Falar em violência letal é sempre desafiador visto que a visibilidade necessária 
para seu combate ainda não se configurou como prioridade para as políticas de estado 
hoje implantadas. Consideramos um avanço a implantação do PRVL assim como as 
iniciativas de criação e implantação, em vários Estados do país, do PPCAAM, contudo, 
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por todos apontamentos aqui levantados essas ações ainda se mostram insuficientes 
e não há, por parte do poder público atual, perspectiva de caminharmos para novas 
propostas de erradicação da letalidade infanto-juvenil diante do atual desmonte das 
políticas sociais. 

Trilhar novos caminhos e ter novas perspectivas de vida através de uma 
Educação em Direitos Humanos é pôr a Escola como foco por meio de suas práticas e 
propostas pedagógicas emancipadoras que promovem liberdade e igualdade dos 
indivíduos. É 

imprescindível que docentes e toda comunidade escolar estejam preparados 
para contribuir com práticas voltadas ao respeito à dignidade humana, as diferença, 
as pluralidades existentes no ambiente escolar e com as injustiças sociais que assolam 
as salas de aula de escolas públicas em todo o Brasil. 

Para tanto, reafirmamos a Educação em Direitos Humanos como caminho para 
batalharmos contra a letalidade infanto-juvenil que não pode sozinha, ser responsável 
por essa luta. É preciso um conjunto articulado de programas e projetos, 
governamentais ou não, que contribuam para o enfrentamento dessa violência. 
Precisamos, por fim, unir forças em prol de uma sociedade justa e igualitária e que 
respeitem as diversidades existentes historicamente no país. 
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A OCUPAÇÃO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE JOÃO PESSOA PELAS FACÇÕES 
CRIMINOSAS 

 
Érica Renata Chaves Araújo de Melo 

Suelídia Maria Calaça 
 

1INTRODUÇÃO 
 

As facções criminosas vêm construindo espaços na sociedade desde a segunda 
metade do Seculo XX, ganhando mais força nos últimos anos. Diariamente, temos 
conhecimento das diversas violências decorrentes do poder das facções e do crime 
organizado nas Comunidades, Unidades Prisionais e Unidades Socioeducativas de todo 
o país. O surgimento de novas facções e a ascensão das já conhecidas como o Primeiro 
Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) é um exemplo do quanto o 
poder paralelo abriu espaço para suas atuações. 

Para fins de definição, a Lei nº 12.850 de 2013, em seu art. 1º, §1º, considera 
organizações criminosas “a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente 
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo 
de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática 
de infrações penais...” (BRASIL, 2013), coadunando-se tal conceito às facções conforme 
existentes atualmente. 

Hoje, essas facções são vistas como “empresas” muito bem estruturadas 
organizacionalmente, com altos índices de lucros, com funções e hierarquias bem 
definidas, armamentos de alta tecnologia, com leis e “regras” internas que direcionam 
suas atuações, cada uma criando seu próprio “código de honra”, demostrando que sua 
organização e poder não deixa a desejar a nenhuma estrutura empresarial competitiva. 

No âmbito da Socioeducação, os dados oficiais sobre a ocupação das suas 
unidades pelas facções ainda são escassos. Em pesquisa realizada em plataformas 
acadêmicas como Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, Portal de 
Periódicos CAPES e Scielo não encontramos nenhum trabalho com essa temática. O 
Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2018 apresentou um mapa das facções, mas 
sem inclusão das unidades socioeducativas. Acreditamos que, por se tratar de crime de 
aliciamento de menores, a participação específica dos adolescentes não é admitida pelas 
facções, dificultando assim as pesquisas sobre o tema. Essa é a forma encontrada por 
suas lideranças de mascarar a participação destes na hierarquia das facções, já que seus 
líderes poderiam ser indiciados pela prática de aliciamento. 

Esse trabalho tem como objetivo mapear a ocupação pelas principais facções do 
Estado (Okaida-OKD e Estados Unidos-EUA) das duas maiores Unidades Socioeducativas 
de João Pessoa, o Centro Educacional Edson Mota (CSE) que acolhe adolescentes entre 
12 e 17 anos  e 11 meses de idade em cumprimento de medida de internação e o Centro 
Educacional do Jovem (CEJ) que recebe jovens de 18 a 21 anos. A Socioeducação no 
Estado da Paraíba é gerida pela Fundação de Desenvolvimento da Criança e do 
Adolescente “Alice de Almeida” (FUNDAC) que, mesmo sendo Fundação, é um orgão 
governamental vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano. A 
metodologia utilizada foi à abordagem qualitativa, de natureza exploratória, apoiando-
se nas técnicas de pesquisa bibliográfica relativas ao tema, e documental utilizando 
matérias jornalísticas publicadas entre os anos de 2015 a 2019, além de sites 
correlacionados, a exemplo do Portal da Secretaria de Segurança Pública do Estado e do 
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Fórum de Segurança. 
Dividimos esse artigo em três seções sendo o primeiro destinado a resgatar  o 

surgimento e atuação das duas principais facções criminosas do Brasil, o PCC (Primeiro 
Comando da capital) e o CV (Comando Vermelho), a partir de Amorim (1993; 2003); o 
segundo, em contexto geral, apresenta a Socioeducação do Estado da Paraíba tendo como 
referencial teórico o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE, 2006), 
priorizando as especificidades das duas Unidades escolhidas como campo dessa 
pesquisa e, por último, traçaremos um breve panorama da ocupação dessas Unidades 
buscando compreender suas formas e divisões. Para isto, utilizaremos matérias 
jornalísticas face a escassez de informações institucionais e oficiais sobre as facções no 
Sistema Socioeducativo da Paraíba. 

 
2 O SURGIMENTO E ATUAÇÃO DAS FACÇÕES CRIMINOSAS NO BRASIL: COMANDO 
VERMELHO E PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL 
 

Durante a ditadura militar (1964-1985), presos comuns recolhidos ao Presídio da 
Ilha Grande no Rio de Janeiro, (que não existe mais) fundaram o CV – Comando Vermelho 
que veio a se tornar uma das grandes facções criminosas do país. Segundo Amorim 
(1993), o CV surgiu em 1979 com o lema “Paz, Justiça e Liberdade” (substituído depois 
por Liberdade, Respeito, Justiça e União) e buscava direitos para presidiários sujeitos às 
regras de um sistema penitenciário injusto e violento. Para ele, “as origens do Comando 
Vermelho estão, de certa forma, associadas à luta política” (p.197) já que se tratava de 
uma organização que visava lutar por Direitos Humanos na penitenciária, além do fato 
de que esses presos comuns conviviam com militantes políticos de grupos armados 
contrários ao regime e inspiraram-se em publicações de esquerda que conseguiam 
adentrar a prisão, como, por exemplo, o “Mini- Manual do Guerrilheiro Urbano” de Carlos 
Marighella. 

Inicialmente, o Comando Vermelho comandava o tráfico de drogas no Morro da 
Providência (RJ) onde líderes da facção detinham o controle sobre quem entrava e quem 
saía da comunidade, possuía “funcionários” atuando como olheiro, soldado, segurança, 
todos fortemente armados. De acordo com Amorim (1993), possuiam metralhadoras, 
fuzis automáticos, granadas, rifles, muitos roubados do Exército brasileiro. Hoje, a 
situação agrava- se diante do aumento de contrabando de armas vindas do exterior. 

Com o passar dos anos, o CV passou a comandar mais de cem favelas do Rio como 
o Jacarezinho, Morro Dona Marta e Pavãozinho, mantendo uma média de 10.500 homens 
trabalhando para a facção contando com a participaçao das crianças e adolescentes 
considerados trabalhadores “baratos” que não despertavam a desconfiança da polícia. 
Na década de 1990 chegou também em São Paulo tendo como base para sua atuação o 
conjunto habitacional Cidade Tiradentes onde passou a atuar também com o “jogo do 
bicho” (AMORIM, 1993). Desde então o Comando Vermellho não parou de crescer, 
estabelecendo, na época, ligações com o tráfico de drogas colombiano. 

Amorim constata que crianças e adolescentes já pertenciam às facções, assumiam 
funções importantes no tráfico e afirma que eles encontram três aspectos fundamentais: 
“dinheiro para ajudar a sustentar a família, uma organização fraternal entre seus 
membros e um modo de ascenção social perante a comunidade local” (1993, p.24). Esses 
“ganhos” são observados também nos dias de hoje. Ao percorrer as unidades 
socioeducativas e dialogar com os socioeducandos, observamos que o interesse em estar 
ligado a alguma facção se relaciona com o poder e o prestígio a eles conferidos em seus 
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bairros, ciclos de amigos e até mesmo dentro da própria unidade, além de se sentirem 
apoiados, já que algumas facções suprem necessidades de familiares enquanto os 
mesmos estão privados de liberdade. Essa falsa “segurança” que a facção proporciona 
nos remete à falta de políticas públicas sociais que garantam, de fato, a Proteção Integral 
preconizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), daí nos habituarmos a 
dizer que “onde o Estado não está, a facção toma conta”. 

Em rápida pesquisa feita na plataforma Google, encontramos informações sobre 
a atuação da facção que é orientada pelo Estatuto da organização, uma versão mais 
atualizada da que Porto (2008) descreve em seu livro sobre crime organizado e sistema 
prisional como sendo um código de conduta: a traição é paga com a vida: “Não serão 
aceitas mais guerras particulares, muito menos desavenças”, “qualquer amigo que 
atentar contra a vida de outro amigo pagará com a vida” e “qualquer erro que venha de 
encontro aos itens deste Estatuto, a sua vida estará à mercê”; a hierarquia deve ser 
respeitada: “Na organização, todos terão a mesma opinião a ser respeitada. Mas a decisão 
final será a dela (da organização), para qualquer situação, tomadas pelas pessoas 
capacitadas a resolver. A organização não admitirá qualquer rivalidade ou disputa de 
poder na liderança, pois cada integrante saberá a função que é competente de acordo 
com suas capacidades” e a fidelidade deve estar acima de tudo: “Deixamos claro que o 
objetivo maior é somar: somente a união faz a força, para a certeza da vitória, que todos 
façam a sua parte, e cada um receberá o tratamento que merece de acordo com o seu 
comportamento, ações e responsabilidades” (p. 89-91). 

Dentre as várias facções existentes no país, o Comando Vermelho e o PCC são as 
que sobressaem, mas acreditamos ser importante fazer referência às demais: 

 
o “Terceiro Comando”, uma dissidência do “Comando Vermelho”, foi 
idealizado no mesmo presídio, em 1988, por presos que não concordam 
com a prática de sequestros e com a prática de crimes comuns nas áreas 
de atuação da organização, a ADA (“Amigos dos Amigos”) surgiu durante 
os anos 90, aliando-se ao “Terceiro Comando” em 1998, na tentativa de 
minimizar a influência do “Comando Vermelho”, o “Terceiro Comando 
Puro”, criado no Complexo da Maré no ano de 2002, resultou da extinção 
do “Terceiro Comando”, após o assassino do seu líder (SILVA, 2009, 
p.10-12). 
 

Com a ascensão do CV e dos grupos que dela se ramificaram, em 1993 nascia a 
segunda maior facção da história, o Primeiro Comando da Capital (PCC). Surgiu na Casa 
de Custódia de Taubaté, na cidade de São Paulo, ocupando todo sistema prisional 
paulista e seguindo as mesmas experiências da sua rival, o CV, que, segundo Amorim 
(2003) depois veio a ser sua parceira buscando a hegemonia do tráfico no país. O autor 
afirma que “o PCC, que se intitula o “partido do crime”, é a força hegemônica. Cresce 
numa velocidade alucinante (...) controla 30 mil detentos em todo o estado. É uma grife 
quase irresistível para o jovem seduzido pelo crime” (p.34). 

O PCC operou, inicialmente, de forma um pouco diferente, priorizando as ações 
de rebeliões, motins e extorsão de presos. Em 2001 após comandar um motim que 
atingiu todo o sistema penitenciário paulista, tendo adesão de 27 mil presos, ganhou 
ainda mais força em São Paulo ampliando sua atuação pra roubos, assaltos, tráfico de 
drogas e sequestros (AMORIM, 2003). A enorme adesão ao PCC pelos presos paulistanos 
nos faz pensar na ausência de perspectiva de vida e a negligência do poder público em 
instituir políticas destinadas ao sistema prisional. 
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Quanto à condução das relações internas, o PCC se utiliza do lema Liberdade, 
Justiça e Paz e em 1996 seu Estatuto ganhou circulação nacional, apontando princípios e 
regras a serem seguidas. Nele fica explícitada a necessidade de lealdade, respeito, 
solidariedade, união contra injustiças, fidelidade dos integrantes em liberdade com os 
que estão presos. Ao todo, o Estatuto possuía 16 itens, um deles, confirmando a sua 
associação ao CV (AMORIM, 2003). 

Hoje, a atuação das facções não é diferente. O surgimento de ramificações 
regionais como a Okaida e Estados Unidos na Paraíba, Bonde dos Malucos na Bahia e 
Sindicato do Crime no Rio Grande do Norte, resultou no fortalecimento das facções no 
interior dos presídios nordestinos. Segundo o mapa das facções publicado pelo Anuário 
Brasileiro de Segurança Pública Edição Especial de 2018, “A porta giratória da prisão, 
girando freneticamente, foi tecendo essa rede e conectando esses indivíduos, 
produzindo vínculos, identificações, alianças. Mas, também, competição, rupturas, 
conflitos, violência e mortes” (2018, p. 06). Essas ramificações não ficaram só no sistema 
prisional, a Socioeducação  era um alvo a ser conquistado, com adolescentes e jovens 
volúveis, fáceis de manipular, dispostos a ingressar na criminalidade, abrindo caminho 
para as facções ampliarem ainda mais seu território de atuação. 

A proposta pedagógica que envolve o cumprimento da medida socioeducativa, 
conforme o Sinase (2006), não impediu o bonde avassalador das facções, de forma que a 
ocupação estendeu-se para as unidades incontrolávelmente, como mostra uma 
reportagem do site UOL de 02.12.16 intitulada: Centros de menores infratores na 
Paraíba sofrem com facções criminosas. As ações e atividades existentes eram realizadas 
de acordo com as divisões internas das facções assim afirmou a matéria: “as facções 
limitam muito a rotina dos centros, reduzindo o tempo que os adolescentes passam em 
atividades de lazer, oficinas, sala de aula ou visita. Até o banho de sol sofre alterações” 
(UOL, 2016). Conhecer a realidade das medidas de meio fechado se faz necessário para 
compreender esse contexto. 

 
3 CONHECENDO A SOCIOEDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA 
 

As Medidas de Meio Fechado - a Internação, Internação Provisória e 
Semiliberdade - têm como órgão gestor a Fundação de Desenvolvimento da Criança e do 
Adolescente “Alice de Almeida” (FUNDAC) que veio substituir a FEBEMAA através da Lei 
nº 5.743, de 09 de junho de 1993. A alteração promoveu mudanças gerando 
reordenamento estrutural, administrativo e pedagógico em consonância com o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990. É uma Fundação sem fins lucrativos, mas 
com autonomia administrativa e financeira e compõe a Administração Indireta do 
Governo do Estado da Paraíba, sendo vinculada à Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano. 

Como parâmetro de atuação e execução das Medidas de Meio Fechado, a instituição 
segue os princípios e diretrizes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – 
SINASE instituido através da Lei nº 12594/2012. É por meio dele que as Unidades de 
Atendimento de Internação, Internação Provisória e Semiliberdade buscam 
direcionamento para sua atuação técnica, pedagógica e socioeducativa. Fonte: Fundac 

 
Os parâmetros norteadores da ação e gestão pedagógicas para as 
entidades e/ou programas de atendimento que executam a internação 
provisória e as medidas socioeducativas devem propiciar ao 
adolescente o acesso a direitos e oportunidades de superação de sua 
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situação de exclusão, de ressignificação de valores (BRASIL, 2012, 
p.259). 
 

A FUNDAC é composta por 7 (sete) centros socioeducativos distribuídos em três 
regiões do Estado, sendo 05 (cinco) localizados na 1° região que é João Pessoa, 01 (um) 
na 3° em Lagoa Seca e 01 (um) na 10° região em Sousa. Ilustrativamente, a regionalização 
segue a figura abaixo: 

 

Figura I – Mapa dos Territórios das Unidades Socioeducativas do Estado da Paraíba 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As Unidades atuam de acordo com a Medida Socioeducativa, sendo distribuída 

a execução da seguinte forma: 
 

• Centro Educacional do Adolescente – CEA/JP – Internação Provisória e Ala 
Protetiva de Internação; 

• Centro Socioeducativo Edson Mota- CSE/JP – Internação; 

• Centro Educacional do Jovem – CEJ/JP – Internação; 

• Unidade de Semiliberdade – JP – Internação (restritiva de liberdade); 

• Centro Socioeducativo Feminino Rita Gadelha – JP – Internação Provisória e 
Internação; 

• Completo Lar do Garoto “Pe. Otávio dos Santos” – Lagoa Seca -  Internação 
Provisória e Internação; 

• Centro Educacional do Adolescente – CEA/Sousa - Internação Provisória e 
Internação. 
 
Para efeito desta pesquisa, iremos nos ater às especificadades das duas Unidades 

consideradas as maiores do Estado, o CSE e CEJ. Conforme dados obtidos em 23 de agosto 
de 2019 através da Coordenação de Planejamento da Fundac, a Socioeducação possui ao 
todo 464 socioeducandos, sendo 100 internos no CSE e 111 no CEJ, ambas as unidades 
de internação masculina. Apenas em João Pessoa, onde se concentra a maioria das 
Unidades estão 323 adolescentes e jovens em cumprimento de medida de meio fechado. 
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O Centro Educacional Edson Mota (CSE) inaugurado em 2013, com 80 vagas, foi 
construído a partir de parâmetros arquitetônicos preconizados pelo Sinase para atender 
apenas a medida de internação. Dispõe de equipe técnica multidisciplinar composta por 
Psicólogo, Assistente Social, Pedagogo e Advogado, além de equipe de saúde básica 
formada de Enfermeira, Técnica de Enfermagem, Dentista e Médico Clínico Geral. Sua 
gestão é feita pela Direção, Vice e Coordenação Técnica. O espaço interno é composto 
por alas e blocos, além  de refeitório, auditório, quadra poliesportiva e Escola 
(FUNDAC/PB). Para efeito do que está disposto no Sinase sobre as fases de 
atendimento128 o CSE não está adequado. Para o Sinase “o espaço físico deverá prever e 
possibilitar a mudança de fases de atendimento do adolescente mediante mudança de 
ambientes (de espaço) de acordo com as metas estabelecidas e conquistadas no Plano 
Individual de Atendimento (PIA)...” (2006, p.51). 

As alas e blocos estão divididos da seguinte forma: ala 1 e ala 2 possuindo 8 
quartos cada uma e os blocos A, B, C, D, E e F. Conforme pesquisado em documentos da 
Fundac, essa divisão foi feita inicialmente para acolher as fases de atendimento, contudo, 
pela realidade vivenciada no Centro, isso não foi possível, sendo hoje todas as alas e 
blocos destinados a internação seja em que fase ela se encontre: inical, intermediária ou 
conclusiva. 

Jà a Unidade CEJ divide um mesmo território com a Unidade Provisória, o CEA, 
porém em estruturas físicas independentes que, quando comparadas com as do CSE, 
nota-se que o CEJ possui uma unidade menor, onde não dispõe de espaços amplos de 
circulação, mas que possui igualmente quadra, refeitório e escola. Também possui uma 
mesma equipe multidisciplinar e de gestão, não tendo adequação para trabalhar a 
medida por fase, assim como o CSE. A sua estrutura corresponde às alas divididas de 01 
a 06 tendo cada uma quatro quartos mais 01 ala protetiva com 4 quartos (FUNDAC/PB). 

A ala protetiva é considerada um meio para preservar a integridade física do 
socioeducando visto que o mesmo, durante o cumprimento da medida, pode atrair 
ameaças e praticar novos atos infracionais que coloquem em risco sua integridade física. 
Ambas as unidades são de internação, o que diferencia o CSE do CEJ é que este último 
atende apenas jovens. 

Observamos que as unidades possuem estruturas semelhantes, com 
dependências que possibilitam a realização de ações pedagógicas como a Escola e a 
quadra de esportes, o que permite o desenvolvimento de atividades socioeducacionais, 
contudo, vêm sofrendo prejuízo diante da presença das facções. Assim como no sistema 
prisional, as mesmas vêm ganhando espaço entre adolescentes e jovens de forma não 
“assumida”, considerando-os integrantes fiés de seus grupos. 

É comum, no interior das Unidades, os socioeducandos se identificarem por 
tatuagens, formas de cortar o cabelo e sobrançelhas se referindo a uma determinada 
facção. É a forma identitária de se reconhecer parte desses grupos. Sobre a relação da 
tatuagem com os adolescentes em conflito com a lei, Freitas afirma que 

 
Entre as jovens em privação de liberdade, as narrativas acerca das 
tatuagens e seus significados parecem seguir um mapa cartográfico, 
uma biografia à flor da pele, redesenhada a cada nova experiência 
infracional e a cada novo confronto com a polícia, em meio às rotas e 
negociações com o crime (2013, p.127). 

 

 
128 Ver mais em SINASE, 2006. 
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A matéria do site UOL informa que a atuação das facções no Sistema 
Socioeducativo não era, na ocasião, reconhecida pelas Secretarias de Administração 
Penitenciária e de Segurança Pública nem pela Vara das Execuções Penais de João 
Pessoa, porém, na mesma matéria, a fala do Presidente da Fundac, Noaldo Meireles, não 
nega essa existência, ao contrário, assume que as facções têm ocupado as unidades, mas 
que através do diálogo tenta contornar os problemas decorrentes disso: “A logística é 
alterada. Desde atividades de lazer até as aulas, que são obrigatórias, temos o problema 
de não juntar os meninos. Se juntarmos dá confusão. É um mal que já vem da rua e que 
aqui dentro temos que administrar” (UOL, 2016). 

É diante desse quadro que buscamos construir esse mapeamento, tendo como 
base Memorando nº 177/2019 de 27 de agosto de 2019 enviado pela direção de ambas 
as unidades. Necessário informar que, diante da rotatividade de entrada e saída de 
adolescentes e jovens, o número total de socioeducandos pode sofrer alteração ao longo 
desta pesquisa. 

 
4 PANORAMA DA OCUPAÇÃO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS - CSE E CEJ PELAS 
FACÇÕES CRIMINOSAS 
 

Após a ocupação dos presídios pelas facções, novos grupos criminosos surgiram 
conjuntamente com o crescimento do número de penitenciárias. A massa carcerária no 
Brasil  é uma das maiores do mundo existindo, em agosto de 2018, 602.217 pessoas 
privadas de liberdade, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, tendo a Paraíba 
11.826 presos cadastrados no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (CNJ, 2018). 
O elevado índice de encarceramento não é especificidade do sistema prisional, a 
Socioeducação também sofreu e sofre consequências desse encarceramento em massa. 

Segundo dados do Sinase referentes a 2015, mas publicados em 2018, o Sistema 
Socioeducativo possuia “26.209 (vinte e seis mil, duzentos e nove) adolescentes e jovens 
(12 a 21 anos) em restrição e privação de liberdade” (p.04) tendo a Paraiba 679 
socioeducandos. Comparado com dados do levantamento de 2009 que aponta 16.940 
adolescentes e jovens observamos um aumento de 54,7% refletindo na gestão do Sistema 
Socioeducativo, abrindo caminhos para que práticas realizadas nas prisões fossem 
incorporadas pelas Unidades como é o caso da “infiltração” das facções. 

O sistema prisional paraibano e as suas principais facções, Okaida e Estados 
Unidos, foram amplamente pesquisadas no trabalho de Carlos Eduardo Batista dos 
Santos em sua Dissertação de Mestrado em Ciências Sociais pela UFRN. Segundo o 
pesquisador, as duas eram inimigas, surgiram no interior das penitenciárias disputando 
o controle do tráfico de drogas no Estado e seguiam orientações do PCC que inicialmente 
se associou aos Estados Unidos. Afirmou o autor sobre o surgimento da Okaida citando 
Bezerra (2012) 

 
O surgimento da Al Qaeda se deu há aproximadamente dez anos; a ideia 
nasceu de um grupo de presos, com o intuito de estabalecer o controle 
dos pontos de tráfico de drogas em determinados bairros e 
comunidades de João Pessoa e, para isso, usavem de extrema violência, 
inspirados nas ações do grupo terrorista islâmico, “Al Qaeda”, que 
também é chamda de Okaida (SANTOS, 2015, p. 66). 
 

Quanto à atuação das duas facções em João Pessoa, o autor relata ainda que 
existiam bairros que eram dominados pela Okaida, mas que alguns dividiam o poder com 
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os Estados Unidos, sendo os bairros do Alto do Mateus, Ilha do Bispo e São José 
marjoritariamente ocupados pela Okaida e Mandacaru e Bairro dos Novaes dominados 
pelas duas facções. Cada grupo tem seus códigos de conduta e tatuagens que os 
indentificavam. 

Sobre os Estados Unidos, Santos (2015) relata que não encontrou data específica 
para seu surgimento, mas que a facção teve a intenção de se opor aos inimigos da Okaida 
e que, da mesma forma que esta agia, os Estados Unidos também recrutava adolescentes 
e jovens com dependência química para trabalharem no tráfico como forma de obter a 
droga. Não  demoraria muito para essas facções ingressarem no Sistema Socioeducativo 
haja vista que os adolescentes e jovens faziam parte de centenas de “soldados” que 
vivenciavam uma das  piores formas de trabalho, análoga à escravidão, segundo a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) na Convenção 182, que é o tráfico de 
drogas. 

Em matéria do site UOL, ja citada arteriormente, afirma-se que a Okaida é a facção 
que mais tem ocupação no sistema socioeducativo da Paraíba. No mesmo site, mas em 
abril de 2019, o jornalista Leandro Machado relata que a facção é composta por 
adolescentes e jovens, no Estado conta com cerca de 6.000 integrantes e que, em 2018, 
houve um rompimento da Okaida diante de insatisfações com o então chefe mais 
conhecido como “Fão”, nascendo assim uma “nova dissidência chamada Okaida RB 
(iniciais dos apelidos de presos conhecidos como Ró Psicopata e Betinho, criadores do 
novo grupo)” (MACHADO, 2019). Como veremos a seguir, isso impactou também as 
unidades socioeducativas, gerando novas divisões internas. 

Insta informar que essa realidade não é verificada apenas no Socioeducativo da 
Paraíba. Matéria publicada pelo site Tribuna do Ceará em fevereiro de 2018 relata a 
ocupção das unidades pelas facções cearenses, destacando duas onde a situação se 
tornou incontrolável e que, da mesma forma que na Paraíba, as atividades pedagógicas 
eram prejudicadas diante dos grupos internos que se formavam, impossibilitando a 
realização de ações coletivas. 

Após essa breve contextualização sobre as principais facções que atuam em João 
Pessoa, iremos nos ater a mapear a atual ocupação dessas facções no CEJ e CSE. Através 
de informações repassadas pela própria FUNDAC com data de 27 de agosto de 2019, há 
na unidade CEJ 111 jovens que se subdividem, tanto nas atividades pedagógicas quanto 
na disposição dos quartos, devido ao fato de se “intitularem membros de facções rivais, 
sendo estas a Okaida e os Estados Unidos” (FUNDAC, 2019). Quando nos referimos a 
atividades pedagógicas incluímos as escolares, festivas, de integração social, assistência 
religiosa e qualquer outra que ocorra no interior da Unidade. Tal situação dificulta a 
relação interpessoal dos jovens, destes com a equipe multiprofissional e com toda a 
comunidade socioeducativa composta também por funcionários de apoio, direção e 
agentes socioeducativos. 

Os socioeducandos são atendidos por sua equipe de referência de acordo com o 
seu Plano Individual de Atendimento (PIA). Essa equipe atua no sentido de acolher as 
demandas dos mesmos promovendo novas perspectivas de vida. Sobre novas 
possibilidades para o socioeducando, cito Carl Rogers quando afirma que cada indivíduo 
possui a oportunidade de se refazer e se reeorganizar através da Tendência Atualizante, 
afirmando: "Descobrimos, dentro da pessoa, sob certas condições, uma capacidade para 
a reestruturação e reorganização do self, e, consequentemente, a reorganização do 
comportamento, o que tem profundas implicações sociais" (ROGERS, 1947, p. 368). É 
nessa perspectiva que a Socioeducação atua, buscando aplicar medidas que possam 
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refletir mudanças e ressignificações para esse sujeito. 
Voltando a unidade CEJ, esta possui 06 alas tendo cada uma 4 quartos mais 01 ala 

protetiva com 4 quartos. Como já vimos, as facções na cidade de João Pessoa tem seu 
poder organizado por bairros, o que se repete nas unidades. Não há como  colocar 
socioeducando que se nomeie Okaida em quartos que tenham jovens de bairros com 
dominação dos Estados Unidos, seguindo a mesma lógica da rua. Este é mais um fator 
dificultador da gestão socioeducativa. 

Sobre a divisão das facções e qual está majoritariamente no interior do CEJ, temos 
15 integrantes dos Estados Unidos e 96 da Okaida com idades entre 18 e 20 anos. Dentre 
os 15 socioeducandos da facção Estados Unidos (EUA), estes residem em diferentes 
cidades do Estado sendo: 

 
GRÁFICO 01 

   Fonte: Fundac, 2019. 
 

Com a Okaida, também são jovens entre 18 e 20 anos residindo em diversas 
cidades do Estado sendo: 

GRÁFICO 02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Fundac, 2019. 
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Nos gráficos 1 e 2 notamos a atuação das duas facções na cidade de João Pessoa 
ficando a capital com maior número de integrantes, seguida da cidade circunvizinha de 
Santa Rita. Na Okaida constatamos uma maior amplitude de dominação no âmbito 
estadual. Importante considerar que outras cidades do Estado podem não surgir devido 
à regionalização das Medidas de Meio Fechado, sendo os adolescentes e jovens da região 
da Borborema e do Sertão encaminhados para as Unidades regionais da FUNDAC. 

Sobre a disposição nos quartos, os Estados Unidos/PCC ocupa apenas a Ala 01 e a 
“Okaida Betinho” as demais alas. Já a Ala Protetiva chamada de “seguro” é dividida entre 
as duas façcões, sendo 3 quartos para a Okaida e 01 para o PCC/EUA. Quanto à divisão 
da Okaida, esta tem o maior número de socioeducandos, distribuídos nas Alas 2, 3, 4, 5 e 
6 (FUNDAC, 2019). Segue a demonstração no mapa abaixo: 

 
MAPA 01 

 

 
Analisando a unidade do CSE, seu número de socioeducandos por facção se divide 

da sequinte forma: 

GRÁFICO 03 

Fonte: Fundac, 2019. 
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Em 30 de agosto de 2019 o CSE possuia 102 socioeducandos (FUNDAC, 2019). 
Diante das 04 facções que ocupam a unidade, a complexidade para tornar seu 
funcionamento viável é ainda maior, já que não podem frequentar escola, fazer 
atividades pedagógicas, participar de atividades comemorativas juntos, salvo algumas 
exceções quando adolescentes conseguem conviver com seus rivais sem ameaçá-los. 
Corroborando essa afirmação, uma Recomendação do Ministério Público Federal e 
Defensoria Pública da União, de 2016, após inspeção no  CSE, depois de uma série de 
rebeliões onde 01 socioeducando foi morto, constatou o poder das facções e o prejuízo 
provocado por elas que “desempenham papel fundamental na rotina das instituições e 
dos próprios jovens” (p.06), 

 
a rotina dos jovens é alterada em virtude dessa separação e desse temor. 
Os horários das aulas, dos banhos de sol e das demais atividades são 
alternados entre as alas e, em especial, em virtude das diferentes 
facções. Isso faz com que as atividades disponham de menos tempo, 
tornando-se insuficiente para atender os jovens com qualidade. (MPF e 
DPU, 2016, p. 06). 

 

Não temos dados para confirmar se a conjuntura mudou nesses 3 anos, contudo, 
diante das complexas divisões dessas facções na unidade do CSE atualmente, 
presumimos que não houve alterações a ponto de diminuir os prejuízos já citados, visto 
que nesse período surgiram mais duas subdivisões. 

Igualmente complexa é a divisão dessas facções pelos bairros de João Pessoa e 
algumas cidades do Estado, o que reflete também na disposição dos socioeducandos em 
seus quartos. Segundo dados da FUNDAC (2019), os socioeducandos que ocupam o CSE 
residem da seguinte forma: 

TABELA 01 
 

BAIRRO/CIDADE FACÇÂO 

Mamanguape; Santa Rita; Borborema; Solânea; 
Cabedelo; Bayeux, Cuitegi. 

OKD Fão 

Bairros de João Pessoa: Jardim Veneza. Mandacarú, Cristo, 
Cuiá, Bairro das Indústrias, São José, Manaíra, Costa e 

Silva, Altiplano, Valentina, Varadouro, Ernani Sátiro, José 
Américo. 

Cidades: Goiana (PE), Solânea, Alagoa Grande, Pedras de 
Fogo, Cabaceiras, Bananeiras, Itambé, Bayeux, 

Mamanguape, Campina Grande, Areia, Juripiranga, 
Itabaiana, Belém, Guarabira, Mari, Araruna, 

Pirpirituba, Sapé. 

 
 

OKD Betinho 

OKD Ró 
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Bairro Altiplano 

Bairros de João Pessoa: Várzea Nova, São José e Oitizeiro. 
Cidades: Itabaiana, Juripiranga, Mari, Alhandra, 

Cacimba de Dentro, Caaporã. 

 
PCC/EUA 

Guarabira, Mari e Solânea. Sem facção 

Fonte: Fundac, 2019. 
 

Quanto à disposição dos socioeducandos por facção em alas e blocos, a Unidade 
CSE se torna mais complexa visto que a Okaida (OKD) atualmente se subdivide em três: 
OKD Fão, OKD Betinho e OKD Ró além de ter o PCC/EUA e os que se intitulam de nenhuma 
facção (FUNDAC, 2019), dado que não se registrou na unidade CEJ. Essa divisão  da OKD 
se deu em 2018 após uma insatisfação com o líder Fão como já explicamos 
anteriormente, contudo, após essa cisão houve outra onde a OKD RB se dividiu entre 
OKD Betinho e OKD Ró, sendo a OKD Betinho a facção majoritaria, como veremos no mapa 
02: 

 

MAPA 02 

 
Podemos observar que, tanto no CSE quanto no CEJ, a Okaida Betinho é a facção 

que domina, tendo o CSE uma particularidade que foi o rompimento da Okaida surgindo 
novas derivações, o que não ocorreu no CEJ. Um dado a considerar no CSE é o número, 
mesmo que inexpressivo (05), de adolescentes que se dizem de nenhuma facção sendo 
maior que o da Okaida Ró com 01 socioeducando. Por estarem dispostos no mesmo Bloco 
inferimos que  estes conseguem ter uma convivência diária que os possibilita estarem 
juntos sem causar risco às suas integridades físicas e psíquicas. 

Assim, de forma geral, nas duas Unidades temos um total de 213 socioeducandos, 
entre adolescentes e jovens, que se distribuem nas facções da seguinte forma: 
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GRÁFICO 04 

Fonte: Fundac, 2019. 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Constatamos que as duas unidades socioeducativas têm sua logística 
comprometida devido à ocupação das facções. Seja Okaida ou Estados Unidos, as gestões 
técnico- administrativas e pedagógicas estão vinculadas a essa interferência, mesmo que 
não queiram, contudo, enfrentar esse quadro, sendo este uma extensão do sistema 
prisional, requer um efetivo comprometimento estatal por meio de políticas sociais que 
garantam direitos evitando que a proteção seja dada pela facção no lugar do Estado. A 
ausência é clara e resulta na presença das facções criminosas nas comunidades e bairros 
vulnerabilizados. É preciso dar alternativa aos adolescentes e jovens das periferias. 

Comparando o cenário nacional com o local, o PCC, hoje aliado com o EUA, perdeu 
a força para os grupos que surgiram. Na cidade de João Pessoa, assim como no CSE e CEJ, 
a Okaida Betinho é a que predomina. Esse poder no interior das unidades é o reflexo do 
exercído por ela fora, nas comunidades e no tráfico de drogas local. Os grupos criminosos 
estão em busca de ampliar sua atuação, o que gera novos conflitos por territórios, 
fazendo-nos inferir que essa dominação pode mudar a qualquer momento. Só no CSE ela 
é representada por 63,72% e no CEJ por 86,48% dos socioeducandos. Entendemos que 
esse cenário de prevalência da Okaida pode fazer parte também das outras 05 unidades 
socioeducativas, vista a amplitude territorial que se apresentou referente às cidades 
onde residem os adolescentes e jovens integrantes desta facção. 

Esse mapeamento pode servir de parâmetro norteador da gestão socioeducativa 
estadual auxiliando no delineamento de ações de enfrentamento a essas ocupações. 
Conhecer o problema é o primeiro passo para saber enfrentá-lo e, com vimos, não existia 
ainda a nível estadual estudos ou pesquisas oficiais que guiem essas ações estratégicas. 
Finalizando, aponto para a importância da incompletude institucional, um dos princípios 
do atendimento socioeducativo trazidos pelo Sinase (2006), como meio de articular 
essas ações, já que nos mostra o quão a política é articulada e colegiada com as demais 
políticas de atenção à adolescência e juventude, sendo responsabilidade de todos. 

 

Socioeducandos por Facção - Total 

161 

Okaida Betinho 

Okaida Ró 

Okaida Fão 

34 

1 
12 5 

PCC/EUA 

Sem facção 

Okaida Okaida Ró Okaida Fão PCC/EUA Sem 

Betinho facção 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A percepção da criança e do adolescente enquanto sujeitos de direitos é 
inaugurada, no ordenamento jurídico brasileiro, com a Constituição Federal de 1988, na 
qual se estabelece a necessidade de cuidado integral, consolidando-a enquanto princípio 
norteador. Prevê a Carta Magna uma proteção especial (e integral) ao que chama de 
pessoas em desenvolvimento, cabendo, portanto, à família, comunidade, sociedade em 
geral e ao Estado assegurar, com primazia, a efetivação desses direitos. 

Com a promulgação da Lei 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
dispõe-se acerca dos meios e instrumentos necessários para garantir cada um dos direitos 
fundamentais inerentes à criança e ao adolescente, vedando, portanto, qualquer tipo de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão que venham a ser 
direcionados a esses sujeitos. É nesse sentido que o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (SINASE) surge em 2012, por meio da Lei no 12.594, de modo a 
implementar o atendimento das medidas socioeducativas, a fim de desenvolver ações que 
preservem, acima de tudo, a garantia dos direitos humanos dos adolescentes em conflito 
com a lei. 

As medidas socioeducativas, nessa perspectiva, compreendem as atividades 
impostas aos adolescentes que cometem ato infracional – conduta análoga aos crimes ou 
contravenções penais, mas cometidas pelos considerados inimputáveis em razão da 
idade. Essas medidas são aplicadas por ordem judicial e têm como objetivo uma 
combinação entre a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do 
ato infracional e a integração social e garantia dos direitos individuais e sociais desse 
sujeito. Respeitando, assim, os princípios constitucionais e as disposições presentes no 
ECA. 

Entretanto, percebe-se que as políticas de Estado para com esses sujeitos ainda 
não se desvincularam de um passado com legislações e práticas de atendimento que se 
aliam aos interesses das classes dominantes (RIZZINI, 2011), persistindo em seu caráter 
segregador e de criminalização da juventude pobre (e negra): “(...) os meninos e meninas 
das classes subalternas que deveriam ser sujeitos de direitos, não passam de objetos do 
Direito” (LÚCIO, 2018, p. 20). Direcionam-se, assim, medidas em grande parte repressivas 
e abusivas a esses jovens e adolescentes – e que pouco se aproximam das garantias 
previstas no ECA. 

Ao passo que a legislação prevê medidas de educação e proteção, nos casos de 
cometimento de ato infracional, o que se tem, na prática, são medidas encarceradoras que 
retiram o adolescente de seu convívio familiar. Cada vez mais é perceptível uma 
aproximação do socioeducativo com o sistema prisional – tanto no que diz respeito à sua 
função política e econômica, como à penalização sistemática dirigida a esses sujeitos no 
que concerne à estrutura física dos estabelecimentos socioeducativos, às condições quase 
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subumanas a que são submetidos, na grande maioria das vezes, entre diversas outras 
violações. 

Importante destacar que as violações sofridas pelos adolescentes são estendidas 
também a seus familiares. “A situação de exclusão social e pobreza em que essas famílias 
se encontram já vem do berço, desde cedo já sem acesso aos direitos sociais básicos e sem 
a possibilidade de acessar as políticas sociais” (LÚCIO, 2018, p. 104). Como agravante, a 
situação do familiar de adolescente cumprindo medida socioeducativa acaba servindo 
como criminalização primária desses indivíduos, ou seja, serve de escopo para os atos de 
sancionar leis penais materiais que visem a incriminar/punir um grupo específico de 
pessoas. Eles são compreendidos, a partir dali, tão somente como família de “jovens 
infratores” e sofrem consequências sociais devido a essa estigmatização por meio da 
própria criminalização.   

Logo, é imprescindível pensar o lugar que a família ocupa nesse contexto 
vivenciado pela adolescência em conflito com a lei. Os problemas que os perpassam – 
adolescente e familiar – tais como os processos de criminalização da pobreza, são frutos 
de movimentos econômicos e políticos de exclusão próprios do modo de produção 
capitalista e seus instrumentos. Estes visam à manutenção e fortalecimento da 
desigualdade constituinte da sociedade de classes. É a partir da estigmatização de 
categorias sociais determinadas que se mantém a ordem e o controle estatal pelos 
interesses da classe dominante. 

Cabe ressaltar o papel de destaque que a família vinha ganhando nas teorias sociais 
e humanas, não à toa a sua importância delegada pelo ECA e SINASE.  Segundo Acosa e 
Vitale (2010), os familiares ocupam uma posição central nas políticas públicas, 
representando estratégia elementar para estas, sobretudo quando se tratam daquelas 
voltadas à garantia de direitos. Seguindo essa lógica, Carvalho (2008) afirma que o apoio 
dirigido à família é fundamental para o desenvolvimento de seu caráter protetivo, 
configurando-se como uma rede. Além disso, Sarti (2008) também identifica que, para os 
indivíduos oprimidos, a família representa importância central, significando não só uma 
rede de apoio, como também uma referência simbólica essencial, que organiza as 
percepções do mundo. 

Diante disso, o presente trabalho se apresenta como o recorte de uma pesquisa que 
visou a compreender as relações entre os familiares e o sistema socioeducativo, 
observando as violações aos direitos humanos decorrentes disso e os modos de 
subjetivação engendrados pela família no enfrentamento a essas violências. Este artigo, 
no entanto, objetiva dar enfoque à visita íntima, pretendendo investigar a percepção das 
familiares acerca dela e como isso se relaciona com a efetivação de direitos sexuais – tanto 
dos adolescentes quanto de si próprios. Ainda, propõe-se a analisar as políticas públicas 
referentes à temática, bem como propostas legislativas em tramitação. 

Notável destacar, como indica Lúcio (2018), como a grande maioria dos familiares 
que visitam os adolescentes nas unidades de internação é feminina. Desse modo, faz-se 
necessário direcionar o olhar para uma teoria que abarque, também, questões de gênero. 
Por isso, utilizando-se das criminologias crítica e feminista, fica mais palpável discutir a 
respeito dos processos de criminalização situados num sistema de controle e seleção 
construídos histórica, social e politicamente, em diálogo com a perspectiva feminista. 
Assim, busca-se compreender os resquícios da ideologia patriarcal nas estruturas 
punitivistas atuais e os processos que perfazem a vida e a resistência das mulheres 
familiares, especialmente no contexto do Sistema Socioeducativo. 
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O percurso metodológico utilizado neste trabalho foi dividido em duas etapas, 
sendo elas uma pesquisa bibliográfica e outra de campo. Na primeira, foi realizado um 
levantamento em diversas plataformas digitais a fim de catalogar artigos científicos, 
livros, teses, dissertações para constituírem uma matriz de análise em que se agruparam 
informações como título, autores, palavras-chave, termos de busca, tipo de material e 
endereço eletrônico de acesso. Essa matriz de análise colaborou para subsidiar as 
referências bibliográficas das discussões teóricas empreendidas na pesquisa. Com relação 
à pesquisa de campo, esta foi feita a partir de 40 entrevistas129 realizadas com 
familiares130 de adolescentes cumprindo medida em meio fechado em três unidades de 
cumprimento de medida socioeducativa na cidade de João Pessoa: Centro Educacional do 
Adolescente (CEA), unidade de medida provisória; Centro Socioeducativo Edson Mota 
(CSE), unidade de medida de internação; Centro de Atendimento Socioeducativo Rita 
Gadelha (Rita), unidade feminina. As entrevistas foram elaboradas em um instrumento 
dividido em 5 blocos, quais sejam: Sociodemográfico; Revista; Visita regular e íntima; 
Acesso à justiça e Vivências. 

Da matriz de análise, destacaram-se 9 trabalhos referentes à visita íntima, 
temática-base para a revisão bibliográfica. Ressaltamos a dificuldade em encontrar 
literatura a respeito da perspectiva familiar no que concerne às visitas íntimas. Ainda, 
quanto às entrevistas, para fins deste trabalho, foram analisadas as respostas dos blocos 
de visita regular e visita íntima. Cumpre apontar também a escassez de respostas quanto 
a esta última: notou-se uma dificuldade dos familiares ou mesmo uma resistência ao se 
depararem com questões acerca da sexualidade dos/as adolescentes. Desse modo, do 
total de 40 entrevistas, apenas 4 responderam ao bloco da visita íntima.  Percebemos, 
portanto, ao longo da pesquisa de campo, certo constrangimento de grande parte dessas 
pessoas. Por fim, de modo a garantir o sigilo das entrevistadas e de seus/suas familiares, 
optamos por atribuir nomes fictícios àquelas que citaremos. 

 
2 SINASE e Participação Familiar 

 
A visão legislativa sobre o adolescente em conflito com a lei, no Brasil, sofreu uma 

grande mudança com a promulgação da Lei nº 8.069/1990, conhecida como Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA). Antes dele, vigorava uma ideia fundamentada no Código 
de Menores (1979-1990), que buscava, na teoria, a proteção ao “menor”, ou seja, aquelas 
crianças e adolescentes classificados como “abandonados” ou “delinquentes”. 

No entanto, o que ocorria, na prática, era a execução de um método higienista e 
nada inovador, datando de práticas tradicionais da história brasileira (LÚCIO, 2018). 
Esses mecanismos adotados remontam à seletividade de um sistema de justiça que 
controlava (e controla) sujeitos pertencentes a determinado grupo social a partir da 
segregação desde o período colonial. Esse método era utilizado, portanto, na aplicação de 
medidas sancionadoras para adolescentes e crianças. 

A adolescência, muitas vezes ainda compreendida como fase problemática do 
desenvolvimento humano (SILVA; SERENO; GONÇALVES, 2014), foi utilizada para 
reforçar ideais que enxergavam certa “disposição” ao delito ou à desordem de setores 
específicos. A noção de que havia uma anormalidade biopsicossocial naquela juventude 
abandonada ou delinquente, quais sejam indivíduos de baixa renda e marginalizados, era 

 
129 Cumpre ressaltar que a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal da Paraíba. 
130 Para fins de coerência textual, as referências aos familiares dos/as adolescentes serão feitas no feminino, 
em razão de 84% das entrevistas terem sido respondidas por mulheres. 
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difundida pelo código menorista. A proposta do referido Código era de recolhimento 
desses sujeitos para abrigos ou casas de internação que prometiam sua reforma, 
preservação e educação (LÚCIO, 2018). 

Essas instituições não se diferenciavam do que Foucault (2014) chama de 
instituições de sequestro, locais onde ocorrem a normalização e normatização de sujeitos 
transgressores dos padrões impostos, tais como a família, a escola, os hospitais e as 
prisões. Cabe pontuar, ainda, que durante um considerável tempo a prisão de crianças era 
prevista no ordenamento jurídico brasileiro, acentuando o indiferente tratamento 
direcionado entre crianças, adolescentes e adultos. “As técnicas de intervenção do 
panoptismo das casas de internação de jovens eram legalmente pautadas no discurso do 
tratamento terapêutico–disciplinar pelo isolamento total, tendo como finalidade ‘fazer 
cessar a periculosidade’ do ‘menor’” (SILVA; SERENO; GONÇALVES, 2014). 

Com a Constituição Federal de 1988, dão-se os primeiros passos para a superação 
do viés menorista. O art. 227 da CRFB/88 prevê a proteção integral das crianças e 
adolescentes, seja ela feita pela sociedade, pela família ou pelo Estado. Já em 1990, com a 
sanção do ECA, surge uma possibilidade de superar o punitivismo e assistencialismo 
decorrentes da ideologia menorista. O Estatuto se propõe a garantir boas condições para 
aquelas pessoas consideradas em desenvolvimento “[...] na construção de um aparato 
para dar subsídios ao amadurecer, ao exercício de sua cidadania e participação social” 
(SILVA, 2016, p. 104). Mais à frente, a instituição do Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (SINASE) desponta como o meio “ideal” para a responsabilização do 
adolescente quando comete ato infracional, a integração social deste e a garantia de seus 
direitos e também a desaprovação da conduta cometida (BRASIL, 2012). 

Em que pese as transformações positivas trazidas pelo ECA, cumpre salientar a 
ineficiência dele ou do próprio SINASE em superar o processo histórico de criminalização 
da pobreza e o viés classista das legislações anteriores. Ainda, a noção desenvolvimentista 
apontada no Estatuto acaba por padronizar etapas da adolescência, conferindo a essa fase 
humana a responsabilidade por algumas características comportamentais (LÚCIO, 2018; 
SILVA; SERENO; GONÇALVES, 2014). 

Percebemos, também, a atribuição frequente de uma culpa familiar como 
causadora ou, minimamente, influenciadora dos atos infracionais cometidos pelos 
adolescentes. Um ambiente familiar hostil ou desestruturado é encarado como agente 
principal da violência entre crianças e adolescentes, desconsiderando razões históricas, 
políticas e sociais e, principalmente, distorcendo o caráter integralizador e comunitário 
proposto pelo ECA e o SINASE. A culpabilização familiar se mostra, assim, nos discursos e 
práticas de técnicos e especialistas que ainda persistem em reproduzir essa lógica. 

 
2.1 Participação Familiar e Garantia de Direitos 

 
De acordo com Lúcio (2018), o SINASE se caracteriza como uma política cuja 

finalidade é desenvolver ações socioeducativas fundamentadas nos direitos humanos, 
com caráter tanto pedagógico quanto sancionador. É por meio do SINASE que são também 
estruturados os atendimentos e acompanhamentos socioeducativos, conhecido como PIA 
(Plano Individual de Atendimento). 

A ideia central das medidas socioeducativas, balizada no ECA e guiada pelo SINASE, 
diz respeito a uma prática estatal de acolher os adolescentes em conflito com a lei de um 
modo que os auxilie a alcançar sua emancipação e a fortalecer seus princípios éticos da 
vida social a fim de não mais vir a cometer infrações (LÚCIO, 2018). A importância da 
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participação familiar e do não-afastamento do adolescente do meio onde vive é essencial 
para a política preconizada pelo ECA, posto que, como dito, é dever da sociedade, do 
Estado e da família a proteção integral à criança e ao adolescente. Por serem considerados 
sujeitos em desenvolvimento, não caberia apenas ao Estado, como ocorre no sistema 
prisional, o dever de “ressocializar” aqueles que transgridem as normas. 

Dentre as medidas previstas está, portanto, a privação de liberdade, compreendida 
como internação em estabelecimento educacional. Importante destacar que esta é (ou 
deveria ser) a última das medidas a serem utilizadas, bem como deve ser aplicada apenas 
em casos específicos, tais como o cometimento de ato infracional mediante grave ameaça 
ou violência a pessoa, a reiteração na prática de infrações graves e pelo descumprimento 
reiterado e injustificável de medida que fora anteriormente imposta (BRASIL, 1990). O 
que se vê, no entanto, é que o sistema socioeducativo muitas vezes reproduz a lógica 
punitivista e controladora do sistema prisional (LÚCIO, 2018). 

Compreende-se que a promulgação da Lei que busca garantir os direitos humanos 
no Brasil, juntamente com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
nasce para proteger integralmente esse determinado grupo (GARCIA; SILVA JUNIOR, 
2017). Traz em questão, também, um compartilhamento de deveres que serve para 
efetivação de tais direitos, como dispõe o seguinte artigo: 

 
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 1990). 
 

Entretanto, isso não é posto em prática da devida maneira. O termo “familismo” 
(CAMPOS; MIOTO, 2003) busca expressar o contexto social em que os familiares ocupam 
uma posição central nas políticas públicas, representando estratégia elementar para 
estas, sobretudo quando se tratam daquelas voltadas à garantia de direitos. Seguindo essa 
lógica, Carvalho (2015) afirma que o apoio dirigido à família é fundamental para o 
desenvolvimento de seu caráter protetivo, configurando-se como uma rede. Além disso, 
Sarti (2008) também identifica que, para os indivíduos oprimidos, a família representa 
importância central, significando não só uma rede de apoio, como também uma referência 
simbólica essencial, que organiza as percepções do mundo. Porém, ela será culpabilizada 
por qualquer atitude que fugir da norma, principalmente quando está relacionada às 
questões de classe, cor e gênero, pois a partir das relações de poder que estão 
direcionadas a um determinado grupo social, este sofre o processo de estigmatização e 
exclusão social. 

Apesar do termo “núcleo familiar” ser abrangente, é preciso levar em conta as suas 
especificidades, principalmente quando está relacionado à violação dos Direitos 
Humanos. Para tanto, é necessário enfatizar a estrutura remanescente patriarcal e 
hierárquica que influencia a sociedade ocidental, na qual as mulheres são submissas às 
relações de poder, sendo imposto um determinado papel social que se caracteriza pela 
assistência aos familiares, ou seja, as relações de cuidado, no âmbito doméstico 
principalmente.  

As mulheres presentes no contexto de socioeducação sofrem uma 
responsabilização pelo comportamento que levou o adolescente a cumprir tal medida. A 
elas recai uma culpabilização por não terem esclarecido a “moral e os bons costumes” 
numa perspectiva normativa. É a partir da suposta “má formação” do núcleo familiar 
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liderada por elas que a família será rotulada como desestruturada ou não. Apesar disso, 
são elas as protagonistas neste contexto, são as mulheres que buscam a efetivação dos 
direitos dos jovens em privação de liberdade – alimentação, visitas, violação dos direitos 
(violência física) e acompanhamento do processo de medida socioeducativa. Estão ali 
como mediadoras, garantindo a interação e inclusão do adolescente com a sociedade. 
Portanto, elas se tornam umas das ferramentas essenciais para criar essa rede de apoio, o 
que é materializado no número significativo de 84% de respostas às entrevistas serem de 
pessoas identificadas enquanto mulheres. 

 
2.2 A sexualidade e o desenvolvimento da criança e do adolescente 

 
O posicionamento da sociedade e sua interação com a criança e ao adolescente têm 

relação com os discursos científicos elaborados acerca do desenvolvimento humano. São 
diversas as teorias que formulam preceitos sobre esta temática e com posicionamentos 
epistemológicos diferenciados. O modo como se compreende o tornar-se humano e as 
divisões estabelecidas sobre esse processo podem estar atreladas à construção de saberes 
conservadores pautados em preceitos biologicistas e universalizantes, ou articulados com 
o entendimento da realidade histórica e social como necessária para se pensar a 
constituição humana. 

As teorias marcadamente biologizantes e deterministas são norteadas por saberes 
médicos e psicológicos os quais retratam a adolescência como uma fase propícia para o 
desenvolvimento de psicopatologias no indivíduo, consequência de conflitos existenciais 
inerentes a esta etapa da vida. Essas teorias dividem o contexto social entre normal e 
patológico, naturalizando o que seria socialmente aceito e os sujeitos que ali não se 
enquadram, possuindo uma estrutura, individual ou social, que é considerada doentia e 
que precisa ser controlada.   

A teoria sobre o desenvolvimento da adolescência teve como pioneiro Stanley Hall 
que, em 1904, baseado na perspectiva biologizante, referenciou seus trabalhos nas 
pesquisas sobre a Evolução das Espécies de Charles Darwin. Ele considerava a psique e a 
fisiologia como fatores essenciais para o desenvolvimento humano durante a 
adolescência, colocando em evidência o estresse e emotividade (OLIVEIRA; SANTOS, 
2006). Para Hall, as vivências desta fase são inevitáveis e universais, portanto, os conflitos 
que existem na adolescência são os mesmos independente do contexto. A partir deste, por 
conseguinte, a experimentação formará uma identidade que precisa cumprir os requisitos 
delimitados pela sociedade para que seja aceita naquele contexto. Sendo assim, o 
adolescente é reduzido a uma normatização de seu comportamento e de sua interação 
com o meio social.   

Compreende-se que essa ideia da construção do desenvolvimento numa ótica 
biologizante está presente no imaginário contemporâneo da sociedade, sendo este 
discurso reproduzido em diferentes situações, sempre retratando a adolescência como 
um período de inúmeros obstáculos que podem levar o sujeito a adquirir uma 
personalidade indesejável. Esse comportamento é visto de forma estigmatizada 
relacionado com periculosidade, posto que o indivíduo tem potencial para ferir o Estado 
e as pessoas dele pertencentes e que cumprem o padrão de normatividade.  

Quando se refere à vivência de sexualidade na adolescência, a teoria do 
desenvolvimento a retrata como tormentos e conturbações vinculadas à emergência da 
vivência desta sexualidade. O sexo é mencionado de forma pejorativa, destacando que 
está relacionado a uma atitude de irresponsabilidade, levando em conta que Hall coloca a 



380 

 

adolescência como fase inquieta e transtornada.  Portanto, sua experimentação é um tabu 
presente na sociedade contemporânea, sendo que reflete diretamente no macro e no 
micro sobre como abordar o tema em diferentes contextos, levando em questão 
respectivamente o Estado e suas legislações e as relações do sujeito com núcleo familiar 
e a comunidade 

A sexualidade é abordada em duas perspectivas no contexto brasileiro. A primeira, 
a educação sexual é vista a partir de uma prática favorável à saúde pública que busca 
conscientizar a população, principalmente os jovens, aos cuidados relacionados às 
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e prevenção de uma gravidez indesejada. A 
segunda tem como objetivo proteger integralmente à criança e ao adolescente contra o 
abuso e exploração sexual, sendo o agressor punido severamente. O Estatuto da Criança e 
Adolescente (ECA) é estruturado com leis que buscam garantir a efetivação dos direitos 
destes sujeitos, sendo referenciado no seguinte artigo.  

Art. 5° Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, 
aos seus direitos fundamentais (BRASIL, 1990). 

As diretrizes do ECA relacionadas à sexualidade foram construídas para amparar 
a criança e ao adolescente da violência sexual. Não existe uma proteção específica para 
exercer o direito à sexualidade pelo adolescente de forma geral, e muito menos para o 
jovem que está em situação de privação de liberdade.  

Apesar do ECA não ter um princípio específico sobre o exercício da atividade 
sexual, o SINASE compreende sua importância no desenvolvimento dos jovens como fator 
essencial para sua (re)integração com o núcleo familiar e sua inclusão na comunidade. 
Porém, para o exercício deste direito é necessário que o adolescente cumpra 
determinados requisitos previstos na legislação. Desta forma, é exigida uma união 
reconhecida legalmente entre o socioeducando e seu/sua parceiro/a ou uma autorização 
de seus responsáveis quando tenha uma idade entre 16 até completar 18 anos para que 
seja efetuada a visita íntima. Tais recomendações visam a salvaguardar os e as 
adolescentes, entretanto, não se leva em conta a realidade de vida da maioria deles que já 
vivenciavam a relação sexual como uma atividade afetiva cotidiana. 

Sendo assim, estas nuances burocráticas servem como obstáculo para o direito à 
sexualidade aos adolescentes privados de liberdade, principalmente quando levado em 
conta que a maior parte dos parceiros/as possuem uma idade inferior a 18 anos. 
Compreendemos a existência de um tabu sobre o tema e um estigma sobre jovens que 
estão no contexto da socioeducação, portanto, o Estado passa a responsabilidade e poder 
de escolha para o núcleo familiar do exercício dessa sexualidade. Esta, por sua vez, 
perpassada por diversos tabus morais, nega-se a debater ou compreender a sexualidade 
como uma vivência do adolescente. 

 Para Foucault (1988), esse mesmo tema passa a ser um discurso histórico, trazido 
no decorrer do desenvolvimento da sociedade, construindo um discurso do sexo 
relacionado à normatividade, que implanta um saber, produz uma verdade. É no contexto 
histórico e da cultura que se estabelecem as identidades sociais. A partir do 
questionamento e da interação com o meio – instituição, contexto e relação com a 
comunidade – que ele irá se identificar com o gênero, a sexualidade, a classe social, a 
nacionalidade e a etnia. Desse modo, as relações de poder para Foucault controlam como 
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os temas são abordados e é a partir deles que a sociedade incorporará a normatividade 
que está posta, construindo sua identidade com esse discurso.  

Nesse contexto, é de suma importância apontar as contribuições de Butler (2003) 
a respeito das identidades. Para a autora, as relações de poder dentro da sociedade 
impõem “regras de condutas” balizadas por um binarismo referente ao masculino e ao 
feminino. Àqueles que fujam dessa classificação caberá um escanteamento e 
marginalização sociais. Mulheres que subvertem a performance da feminilidade – sendo 
esta dócil, frágil e sensível – a partir do cometimento de crimes, por exemplo, são muitas 
vezes esquecidas e culpabilizadas duplamente – no meio legal e no meio social. Para as 
meninas do socioeducativo, como veremos mais à frente, isso pode ser visto como mais 
um motivo para que o exercício da sexualidade lhes seja retirado. 

Assim, é apoiado nas relações e imposições sociais que o sujeito refletirá sobre sua 
individualidade. A partir disso que se compreende que o ser humano é formado por 
diversas facetas, despontando, assim, uma ressignificação para além das classificações 
binaristas da sociedade (BUTLER, 2003). Portanto: 

A sexualidade constitui-se numa dimensão fundamental em todo ciclo de 
vida de homens e mulheres, a qual envolve práticas e desejos ligados à 
satisfação, à afetividade, ao prazer, aos sentimentos, ao exercício da 
liberdade e à saúde. Desta forma, é uma construção histórica, cultural e 
social, e se transforma conforme mudam as relações sociais (MACEDO et 
al, 2013). 

 

É de suma importância o questionamento a respeito do que é sexualidade e de 
como esta é essencial para o ser humano, bem como a compreensão da necessidade de 
sua vivência na adolescência. Por meio das relações de afeto e de abertura ao diálogo que 
será quebrado o ciclo permeado pelo tabu do sexo, contribuindo, assim, para o 
fortalecimento das relações do jovem com a família, parceiros e parceiras, e com a 
comunidade.  

  
2.3  Os obstáculos 

O tabu que permeia a temática da sexualidade se apresenta, portanto, como um 
fator importante a dificultar a efetivação dos direitos sexuais dos adolescentes privados 
de liberdade, bem como a garantia desses direitos aos seus e suas familiares. No entanto, 
os entraves não se limitam a assuntos meramente morais e sociais, mas também dizem 
respeito a questões estruturais, sejam elas institucionais, do próprio centro de internação, 
ou ainda legais. A seguir, discutiremos mais amplamente a respeito desses pontos.  

 
2.3.1 Institucionais 

 
As unidades socioeducativas tendem a se aproximar, em muito, da realidade das 

unidades penitenciárias, ainda que a elaboração do SINASE tenha sido feita precisamente 
para diferir o tratamento direcionado a jovens e adolescentes do que se utiliza na 
aplicação da lei penal para maiores de idade. Além da lógica punitivista e controladora 
persistente, como abordamos nos tópicos anteriores, a própria estrutura e dinâmica das 
unidades aparecem como “herança” para a socioeducação. 

A superlotação das unidades, o despreparo de profissionais e a falta de condições 
adequadas para receber os próprios adolescentes e seus familiares é ponto crucial para a 
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compreensão da similaridade existente entre ambos sistemas. É nesse sentido que Silva e 
Gonçalves (2017, p.164) apresentam a instituição-socioeducação como uma “[...] máquina 
que fabrica, esquadrinha, agencia e disciplina modos de vida e subjetividades que se 
ajustam ao desejo da sociedade. Ou seja, não basta estar preso, é preciso sofrer na prisão”. 

Nessa perspectiva, pode-se aduzir que a melhoria dessa estrutura ou mesmo o 
fornecimento de condições mínimas de dignidade para esses estabelecimentos não é ou 
não deve ser a prioridade do Estado. Por isso, a falta de locais adequados ou mesmo a 
desorganização para a realização das visitas íntimas surge como um dos primeiros pontos 
da violação à sexualidade dos sujeitos aqui em análise. Reitera-se aqui a dificuldade 
encontrada durante a pesquisa para respostas positivas quanto a conhecer um/a 
adolescente que recebe ou já recebeu visita íntima. No entanto, das 9 respostas positivas, 
apenas 4 responderam acerca da visitação em si; 3 relataram que a visita ocorria em um 
“quartinho”, com pouca estrutura para tanto; um tempo curto para a realização da visita; 
a falta de tato na hora de chamar o casal. Quanto a esta última resposta, relacionada à 
pergunta 24, “Já vivenciou ou presenciou uma situação constrangedora ou humilhante em 
relação à visita íntima? Qual? Uma das respostas indicou o seguinte: “Com certeza. Eles não 
respeitam. Tão sempre batendo forte pra chamar eles”. Ainda, cumpre notar que das 40 
entrevistadas, 19 afirmaram acreditar que a sexualidade do/a adolescente era assegurada 
pela instituição, em que pese somente 2 indicaram que o/a adolescente recebe visita 
íntima, embora grande parte deles estejam em algum relacionamento e outros inclusive 
tenham filhos. 

Cassal, Lameirão e Bicalho (2009, p. 143) demonstram como a sexualidade se 
caracteriza como um dos meios de dominação existentes: “A instituição normatiza modos 
legalizados de existência, ao não autorizar práticas sexuais no interior dos institutos; não 
distribuir preservativos aos internados; não permitir visitas íntimas”. Além disso, o 
número absurdamente baixo de visitas íntimas recebidas nas três instituições 
pesquisadas pode ser explicado por alguns fatores. Na unidade feminina, Rita Gadelha, 
não há possibilidade de visita íntima para as adolescentes internas, ainda que estas 
estejam em união estável comprovada. Atualmente131, são 16 socioeducandas cumprindo 
medidas tanto provisória quanto de internação. Curiosamente, em todas as nossas idas à 
Rita, encontramos a companheira de uma das adolescentes. Dandara, namorada de Maria, 
explicou que frequentava a unidade em todos os dias de visita regular junto com a mãe de 
Maria. No entanto, apenas sua sogra entrava para a visitação. Enquanto egressa do Rita, 
Dandara contou conhecer de perto a situação “lá de dentro” e preferia não ver sua 
companheira, que conheceu lá, ainda do mesmo jeito. 

Dos 9 trabalhos encontrados na matriz de análise catalogados em visita íntima, 
apenas o elaborado por Sales Junior, Lino e Freitas (2011) discorre a respeito desta em 
unidades femininas. Mattar (2008), por outro lado, ao analisar a política pública de visita 
íntima de três estados da federação, deparou-se com a realidade de nenhum deles 
implementar tais políticas para as unidades de internação femininas. A justificativa dada 
pelos responsáveis do Poder Executivo de dois desses estados é a mesma: são poucas as 
meninas que se encontram em privação de liberdade, ao passo que as unidades 
masculinas geralmente estão em sua máxima capacidade (ou até além dela): 

 
131 Dados disponibilizados em notícia de jornal do próprio Governo da Paraíba. “Socioeducandas da Rita 
Gadelha participam de Jogos da Juventude da Fundac”, Disponível em: 
https://paraiba.pb.gov.br/indiretas/fundac/noticias/socioeducandas-da-rita-gadelha-participam-de-
jogos-da-juventude-da-fundac. Acesso em: 06 set. 2019. 
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Hoje, nós temos uma internação feminina com um número muito 
pequeno de adolescentes, em torno de dezesseis adolescentes. [...] Essa 
resposta não seria pra adolescente, privada de liberdade hoje, por conta 
de que nós temos um universo enorme de adolescentes do sexo 
masculino, para quem nós ainda não disponibilizamos essa atividade. 
(sic) (estado 1). 

Na unidade de meninas não existe visita íntima. E a maioria das meninas... 
são poucas as meninas. [...] Então, fica difícil... a gente nunca instituiu lá 
essa visita íntima com elas. Nós, também, não notamos um problema. 
(estado 2) (MATTAR, 2008, p. 86-87).  

 

Importante se faz frisar que o ECA não faz qualquer diferenciação entre as 
unidades socioeducativas femininas ou masculinas, ou seja, tanto meninas quanto 
meninos possuem o mesmo direito de receber visita. A questão de gênero, desse modo, 
desponta como norma para definição de quem pode ou não exercer determinados 
direitos. “A expressão masculina de sexualidade é o modelo hegemônico de nossa 
sociedade e, portanto, é a norma pelas quais as mulheres (e quaisquer outras expressões 
de gênero) são julgadas” (CASSAL; LAMEIRÃO; BICALHO, 2009, p. 144). 

No Estatuto, em seu art. 124, VII, tem-se expressamente a previsão de o 
adolescente privado de liberdade receber visitas minimamente toda semana. Ainda, na lei 
do SINASE, art. 35, IX, estabelece-se o princípio de fortalecimento dos vínculos familiares 
e comunitários no processo da socioeducação. Ora, o que seria a visita íntima para a 
adolescente em privação de liberdade senão uma oportunidade de assegurar seus 
vínculos afetivos com seus ou suas companheiras? 

Ainda no que diz respeito às barreiras institucionais, percebeu-se, na pesquisa de 
campo, certa instrumentalização da legislação a fim de restringir direitos e inclusive 
princípios consoantes no SINASE acerca da convivência comunitária e familiar. No CSE, as 
visitas íntimas são permitidas aos/às companheiros/as que comprovem a união estável 
com o adolescente interno – ainda que este já possua filhos com a companheira, indicando 
a prévia existência de vida sexual ativa. Para os/as menores de 18 e maiores de 16, a visita 
íntima só é possível com a anuência dos pais. Caso haja a união estável nesses casos, no 
entanto, entende-se que a autorização é dispensada, posto que para o estabelecimento da 
união estável de menores de idade é preciso que haja autorização dos responsáveis legais. 
Para as pessoas menores de 16, não há qualquer possibilidade de realização de visita 
íntima no CSE. 

Essas condições para realização da visita se relacionam, em certa medida, com o 
art. 68 da lei do SINASE, que assegura ao adolescente casado ou que tenha comprovada 
união estável o direito à visita íntima (BRASIL, 2012). Todavia, como demonstrado, a 
administração dos centros de internação aparenta utilizar esse direito assegurado em lei 
como ferramenta de restrição dos direitos desses adolescentes e, por conseguinte, dos 
próprios companheiros. Importante destacar, conforme aponta Silva (2016), que a 
regulamentação das visitas se interliga à articulação com outros direitos dos adolescentes, 
tais como saúde e educação. Ainda, existe um dever intersetorial de garantir acesso a 
esses direitos: 

Entre objetivos a serem alcançados, a efetivação deste direito está 
correlacionada com um investimento preconizado pelo Plano Nacional de 
Convivência Familiar e Comunitária – PNCFC (Brasil, 2006c), referente ao 
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reconhecimento e garantias para (re)construção de vínculos familiares e 
afetivos, assim como oportunizar um amadurecimento em torno do 
compromisso com o exercício da maternidade/paternidade responsável e, na 
missão socioeducativa, o preparo para o retorno ao exercício de sua cidadania 
quando em liberdade (SILVA, 2016, p. 109). 
 

Há que se ressaltar, dessa forma, a reciprocidade existente entre a limitação 
institucional, balizada em moralidades e restrição de direitos a fim de controle social, e o 
imaginário familiar, predominantemente conservador e heteronormativo. Este último se 
fundamenta na visão de que as relações são caracterizadas como aquelas constituídas 
entre homem e mulher, com finalidade apenas de reprodução. Para tanto, é preciso que 
haja validação formal desse relacionamento, qual seja o matrimônio ou vínculo estável. 

É frágil, portanto, a garantia desse direito nas instituições de internação do sistema 
socioeducativo. Fragilidade esta que se intensifica quando a própria administração das 
unidades decide, arbitrariamente, proibir as visitas (íntimas ou regulares) como sanção 
disciplinar. A suspensão da visita se faz arbitrária quando não há qualquer menção na lei 
do SINASE a respeito da competência administrativa para sustar as visitas. O art. 124, §2º 
dispõe especificamente do poder da autoridade judiciária de suspender temporariamente 
as visitas apenas se houver motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade aos 
interesses do/a adolescente (BRASIL, 2012). Repisa-se que o motivo deve ser grave e 
fundado posto que o inciso VIII do mesmo artigo indica ser direito assegurado o de se 
corresponder com familiares e amigos, sendo a visita também uma das formas de garantir 
essa correspondência. 

 
2.3.2 Legais 

 
Em se tratando dos obstáculos legais encontrados para garantia do direito à visita 

íntima, entendemos ser primordial apresentar o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 492 de 
2018, que pretende alterar o ECA objetivando proibir a visita íntima para adolescentes 
cumprindo medida socioeducativa de privação de liberdade. O referido projeto fora 
apresentado pela Comissão Parlamentar de Inquérito dos Maus Tratos (CPIMT), comissão 
que investigava irregularidades e crimes relacionados aos maus-tratos contra crianças e 
adolescentes no Brasil (BRASIL, 2018). 

O relatório final da CPI continha 33 projetos de lei que visavam a combater 
diversas situações que envolviam, dentre outras temáticas, bullying, alienação parental, 
pedofilia, maus tratos em abrigos. A justificativa para o PLS 492/2019, de acordo com o 
Parecer nº 30/2019, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, indica, 
in verbis: 

A educação a cargo do Estado, por óbvio, deve incluir a regulação dos 
impulsos sexuais, de modo a dotar a pessoa de instrumentos para 
governar seu próprio comportamento. A licenciosidade e a lubricidade 
não podem ser parte do ensinamento do Estado. Sua continência, ao 
contrário, deve sê-lo, sem que isso implique conotações moralistas ou que 
identifique na atividade sexual um problema em si. 

Trata-se apenas de formação e de capacitação da pessoa em 
desenvolvimento para lidar consigo mesma. O Estado não pode 
negligenciar esse elemento decisivo na formação da personalidade. Levar 
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a sério responsabilidades formativas sempre traz bons resultados em si 
(BRASIL, 2019). 

 

Verifica-se nitidamente uma tentativa legislativa de moralização, ao contrário do 
que indica a própria relatora do parecer. Demonstramos anteriormente que enxergar a 
sexualidade enquanto benefício, passível de ser retirado em casos de indisciplina, 
desconsidera princípios fundamentais do ordenamento jurídico. Contudo, o que ocorre 
nesta proposta legislativa é mais uma ação do conservadorismo crescente dos últimos 
tempos. Encara-se, assim, o exercício da sexualidade como “fato absurdo” (BRASIL, 2019) 
demandatório de medidas urgentes do Estado. A relatora segue afirmando que a formação 
inadequada que ocasionou a privação de liberdade do/a adolescente tem continuidade 
sob a tutela do Estado tão somente por este permitir visita íntima para os socioeducandos. 

Tal perspectiva nos traz às reflexões de Silva, Sereno e Gonçalves (2014) quando 
apontam o trato negativo que historicamente se dá ao exercício da sexualidade por parte 
de adolescentes, já que as discussões mais frequentes se direcionam nos casos de violação 
de direitos como em abusos e exploração sexuais. Ainda que seja um debate de conhecida 
relevância e necessário ao enfrentamento de tais violências, o viés tomado é quase sempre 
de culpabilização e responsabilização do agressor, sem que, por outro lado, se invista na 
temática do exercício da sexualidade do ponto de vista de uma importante faceta da vida 
dos sujeitos. 

[...] pela perspectiva de combate e enfrentamento à violência sexual 
(abuso e/ou exploração), direcionando nosso olhar apenas para a criança 
e adolescentes vítimas, deixando de lado o debate sobre a 
protagonização, autonomia da criança e do adolescente como sujeitos de 
direito, negando, assim, por meio desse silenciamento, que esse sujeito 
possa ter garantido o exercício de sua sexualidade de forma saudável 
(SILVA; SERENO; GONÇALVES, 2014, p. 143). 

Assim, o que se tem com o PLS 492/2019 é uma falsa ideia de fortalecimento do 
eixo de proteção, consubstanciada em detrimento da promoção e garantia de direitos 
sexuais, vilipendiando toda a construção de autonomia que o Estado e as famílias 
deveriam encorajar. Uma sociedade que tem na sexualidade um inimigo a ser combatido, 
um assunto a não ser tratado, levará para seu futuro gerações incompletas, recalcadas. 
Levando a um mal-estar na sociedade – como já está posto na contemporaneidade, a partir 
das relações de poder – e um tabu em assuntos que fazem parte da individualidade de 
cada sujeito, mas que implicam na vivência coletiva, seja como questão de saúde pública, 
como necessário ao enfrentamento a uma série de violências, ou mesmo como membro 
da comunidade, sendo estes de suma importância para interação do sujeito com a 
sociedade em que vive.  

 
 3 RESULTADOS 

 
Ao relacionarmos as referências bibliográficas juntamente com as respostas 

relativas ao bloco de visita íntima obtidas na pesquisa de campo, percebemos uma 
violação aos direitos de vivenciar a sexualidade pelos/as adolescentes do sistema 
socioeducativo devido a particularidades em relação à concessão desse direito. Para tanto, 
os resultados alcançados foram categorizados para haver uma melhor análise desses 
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dados, buscando desenvolver uma correlação entre as respostas das participantes e a 
teoria estudada. 

No bloco em questão, 8 eram as perguntas. Contudo, apenas 3 foram respondidas 
pela integralidade das entrevistadas, equivalente a 40 respostas. As outras 5 perguntas 
diziam respeito a quem conhecia adolescentes que recebem ou já receberam visita íntima. 
O índice baixo para essas respostas, qual seja apenas 22,5% (9 pessoas) que responderam 
positivamente, demonstra um dado importante. Em que pese ser direito de todos/as, a 
visita íntima não é usufruída pela maior parte dos/as adolescentes – ainda que estes/as 
estejam em relacionamentos duradouros, já sejam pais/mães etc.  

Na pergunta 23, “Seu/sua familiar recebe ou já recebeu visita íntima?”, em toda a 
amostra, apenas 5% dos 40 familiares responderam que o adolescente em privação de 
liberdade exercia o direito à visita íntima na instituição. Levando em conta somente o 
socioeducativo masculino, 6% têm acesso a este direito e 9% deles, mesmo se 
relacionando com algum/a companheiro/a, não têm acesso à visitação devido às questões 
burocráticas diante da comprovação de vínculo; Angela respondeu da seguinte maneira: 
“Ele tem uma namorada, mas ela é de menor, aí não pode vir”. Destacamos que a falta de 
autorização dos pais geralmente é o impedimento principal nos casos de 
companheiras/os menores de idade, mesmo quando o vínculo e a vida sexual dos 
adolescentes eram vivenciados antes do cumprimento da medida. Percebemos que essa 
não-autorização se dá por questões de preconceito, ou seja, pela estigmatização que recai 
sobre os adolescentes. Há a ideia de que não é “certo” se envolver com “delinquentes”, 
posto que o estigma recai, também, em seus familiares. 

 É importante enfatizar que de todas as participantes da pesquisa, apenas 7 
familiares têm vínculo com as meninas internas do Centro Socioeducativo Rita Gadelha. 
Nenhuma delas tem acesso a esse direito. Vemos como exemplo a resposta de Marielle, 
mãe de uma das socioeducandas: “Não! Aqui, não recebe [visita íntima] não!”  

Referente à pergunta de número 24, “Você conhece algum(a) adolescente que 
recebe ou recebeu visita íntima?”, 22,5% das entrevistadas demonstraram conhecimento 
da efetivação deste direito, sendo esta somente na unidade masculina. Uma delas relata 
que o ambiente é muito individualista e que não existe uma relação com os outros 
familiares, dito da seguinte maneira por Rosana: “Eu não. Quando a gente chega fica no 
lugar sozinho da gente”. Uma das mães que tem uma filha vinculada à unidade feminina 
diz que conhece uma pessoa, porém sendo da instituição masculina, dito da seguinte 
forma: “Daqui não, conheço só naquele aqui perto. CEJ, é.”.  

A pergunta de número 25 é essencial para o debate levantado ao decorrer do 
artigo: “Para você, a vivência da sexualidade do/a adolescente está assegurada na 
instituição em que está internado/a? Por quê?”. No total das entrevistas, 47,5% disseram 
que os direitos acerca da vivência da sexualidade são garantidos e respeitados pela 
instituição. Conceição relata da seguinte forma essa garantia de direitos: “Sim, ele não me 
relatou nada até hoje. Fica só ele e outra pessoa no quarto. É tranquilo”. No entanto, 30% 
delas não sabiam responder ou não compreenderam a pergunta, sendo dito da seguinte 
forma por uma das mães: “Eu não sei, porque ele pega a gente, porque a gente não vê ondes 
eles dormem, a gente fica num galpãozinho. O que acontece ali dentro mesmo a gente não 
vê”. Vemos uma incoerência da resposta dita com o que seria esperado, levantando a 
questão de como está sendo construído no imaginário dos familiares o acesso aos direitos 
relacionados à sexualidade. Notou-se, também, certo desconforto ao ter que responder a 
essa pergunta: “Acho que não. Não quero falar mais” – todavia, a entrevista seguiu 
normalmente ao terminarem as perguntas relacionadas à visita íntima. 
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Outro dado interessante a ser trazido é que 7,5% das mulheres discordam da 
prática da visita íntima, sendo a favor de proibi-la. Ana fala da seguinte maneira: “Não era 
nem pra ser permitido esse tipo de coisa aqui”. É importante ressaltar que 71,4% das mães 
das meninas do socioeducativo feminino dizem que o direito à sexualidade é defendido 
pela instituição, uma delas relata da seguinte forma: “Eu acho que sim. [Uma das 
pesquisadoras pergunta o que ela achava sobre não ter visita íntima no Rita] Eu acho que é 
bom, porque pode até querer alguém matar né. Mas respeitam sim”. As mulheres veem a 
visita íntima – do modo fornecido pelas instituições pesquisadas – como forma de respeito 
à individualidade e assistência social, ainda que não haja, de fato, o exercício daquela. Na 
resposta retrocitada, inclusive, percebemos como a falta da visita íntima é enxergada de 
maneira positiva por um dos familiares, posto que supostamente protegeria a adolescente 
de alguma ameaça, sendo de suma importância para discutir relações da sexualidade e de 
gênero. 

 
CONCLUSÕES  

  

A partir da discussão trazida ao decorrer do artigo, foi possível perceber como as 
instituições se utilizam, em muitas vezes, de questões burocráticas para controle e 
restrição de direitos dos/as adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em 
meio fechado.  Elas se utilizam da burocracia como ferramenta impeditiva para a 
concessão da visita íntima. Aquele/a que não detém o reconhecimento legal de sua união 
não poderá ter acesso ao exercício de sua sexualidade e relacionamento afetivo com 
seu/sua familiar. 

No entanto, essa condição aparenta ser fundada em um viés conservador e 
heteronormativo que considera a relação familiar apenas aquela cuja finalidade é a 
reprodução (ou seja, entre homens e mulheres). Apenas a partir da validação legal dessa 
união que o sistema permitirá o livre exercício do direito à visita íntima, desprezando os 
laços anteriormente existentes entre o/a adolescente e seu/sua companheiro/a. Ainda, a 
autorização dos responsáveis é fundamental para a garantia desse direito. Aos/às 
menores de 18 anos, é legalmente imprescindível que haja a autorização de pais ou 
responsáveis. Notamos, porém, como a permissão ou a recusa estão necessariamente 
influenciadas pelo meio e em como é construída a (des)necessidade da sexualidade para 
o desenvolvimento do/a adolescente. 

Na maioria dos casos, não há o recebimento de visita íntima por parte do 
socioeducando. Para as meninas da unidade feminina, o número chega a 100%, já que a 
própria instituição não permite a visitação. Porém, grande parte das respostas são no 
sentido de acreditar na garantia e respeito da instituição em relação à sexualidade do/a 
adolescente. Essa percepção, inclusive, às vezes perpassa a ideia de que a proibição da 
visita íntima seria o ideal para os socioeducandos. Enxerga-se, portanto, o exercício da 
sexualidade como um benefício, sendo certo que este seja retirado quando há qualquer 
descumprimento das normas – em que pese não haver essa previsão na Lei do SINASE.  

Considerando-se o tabu da vivência da sexualidade feminina cuja representação 
social da mulher é de uma relação de cuidado, na esfera do doméstico, e o sexo para fins 
reprodutivos, tem-se que não existe uma preocupação para o efetivo gozo da sexualidade 
feminina em comparação à masculina. Quando posto no contexto de socioeducação, a 
legislação não faz uma diferenciação sobre o acesso à visita íntima entre as unidades 
masculina e feminina, sendo que, na prática, a primeira é precarizada e a segunda 
inexistente. As meninas privadas de liberdade passam por um estigma, justamente por 
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não cumprir este papel de normatização imposta pela sociedade, portanto, são sujeitas a 
violações dos seus direitos de maneira severa e um maior abandono familiar.    

Identificamos, ainda, um processo de estigmatização e exclusão social vivenciado 
também pelos familiares. Esse processo deságua em um mecanismo de violência para 
domar os corpos tanto dos/as adolescentes quanto da própria família. As consequências 
da privação de liberdade acabam se estendendo às famílias. No que diz respeito à visita 
íntima, isso se dá de modo ainda mais forte. Ao passo que as próprias instituições 
obstaculizam o exercício desse direito, a família possui papel importante e pouco utilizado 
para a efetivação daquele. Isso ocorre devido ao desconforto com que se enxerga a 
sexualidade especialmente quando se trata de adolescentes.   

A visão conservadora e moralista sobre sexualidade dificulta tanto o diálogo 
quanto a compreensão da importância desta para o desenvolvimento da autonomia 
humana. A experiência do cumprimento da medida socioeducativa em meio fechado, da 
forma como se dá na prática, destoa em muito dos princípios norteadores do 
ordenamento jurídico brasileiro. Em se tratando de direitos sexuais nesse contexto, é 
necessário que haja um melhor entendimento a respeito da temática por meio de políticas 
públicas voltadas à educação sexual, bem como uma compreensão mais aprofundada de 
questões de gênero.   

 

REFERÊNCIAS 
 
ACOSA, A. R.; VITALE, M. A. F. (2010). Família: Redes, Laços e Políticas Públicas (6ª 
ed.). São Paulo, Brasil: Cortez. 
 
BRASIL. Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). 1990. 
 
______. Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Brasília. 2012. 
 
______. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado nº 492 de 2018. Altera a Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990, para proibir visitas íntimas a adolescentes privados de 
liberdade. 2018. 
 
______. Senado Federal. Parecer (SF) nº 30, de 2019. Da Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 492, de 2018, que Altera a 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, para proibir visitas íntimas a adolescentes privados 
de liberdade. 2019. 
 
BUTLER, Judith P. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
 
CAMPOS, Marta Silva; MIOTO, Regina Célia Tamaso. Política de Assistência Social e a 
posição da família na política social brasileira. In: Ser Social, n. 12, p. 165-190, 2003. 
 
CASSAL, Luan Carpes Barros; LAMEIRÃO, Mayra Silva Bressy; BICALHO, Pedro Paulo 
Gastalho de. Juventudes rizomáticas: problematizações da sexualidade em abrigos e 
instituições de cumprimento de medidas socioeducativas. In: Revista Contemporânea 
de Educação. v. 4, n. 7. 2009. 



389 

 

CARVALHO, Maria do Carmo Brant. Famílias e políticas públicas? In: A. R. Acosta & M. A. 
F. Vitale (Orgs.). Família: Redes, laços e políticas públicas. São Paulo, Brasil: Cortez, 
2008. 
 
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. Tradução de 
Albuquerque MTC, Albuquerque JAG. 10a ed. Rio de Janeiro: Graal; 1988. 
 
______. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 42. Ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 
 
GARCIA, Renata Monteiro; SILVA JUNIOR, Nelson Gomes de Sant’Ana. Reflexões sobre o 
conceito de família: desafios ético-políticos para a prática profissional. In: ALBERTO et 
al. Diálogos em prol de uma justiça juvenil. João Pessoa: Editora da UFPB, 2017, v. 1. 
 
LÚCIO, Nara Fernandes. Punição e criminalização da pobreza: uma análise das 
violações de direitos sofridas por adolescentes em privação de liberdade. 2018. 171f. 
Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Natal. 
 
MACEDO, Senei da Rocha Henrique; et al. Adolescência e sexualidade: scripts sexuais a 
partir das representações sociais. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 66, n. 1, p. 103-
109, 2013. 
 
MATTAR, Laura Davis. Exercício da sexualidade por adolescentes em ambientes de 
privação de liberdade. In: Cadernos de Pesquisas, v. 38, n. 133, p. 61-95. Jan/abr, 2008. 
 
OLIVEIRA, Lopes; SANTOS, Maria Cláudia. Identidade, narrativa e desenvolvimento na 
adolescência: uma revisão crítica. Psicologia em estudo, v. 11, n. 2, p. 427-436, 2006. 
 
RIZZINI, Irene. Crianças e menores: do pátrio poder ao pátrio dever. Um histórico da 
legislação para a infância no Brasil. In: I. Rizzini & F. Pilotti (Orgs.). A Arte de Governar 
crianças: a história das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no 
Brasil (pp. 97-150). São Paulo, Brasil: Cortez, 2011. 
 
SALES JUNIOR, Vitor Luiz; LINO, Tayane Rogeria; FREITAS, Rafaela Vasconcelos. 
“Sexualidade entre grades”: gênero e diversidade sexual de jovens em cumprimento 
de medida socioeducativa. 16º Encontro Nacional da ABRAPSO, 2011. 
 
SARTI, Cynthia A. Famílias enredadas. In: A. R. Acosta & M. A. F. Vitale (Orgs.). Família: 
Redes, laços e políticas públicas (pp. 21-38). São Paulo, Brasil: Cortez, 2008. 
 
SILVA, Maria Tereza Azevedo. “Projeto Golfinhos”: Análise de implicação do sistema 
socioeducativo do Estado do Rio de Janeiro na abordagem com famílias de adolescentes. 
2016. 146f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica) –Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro, 2016. 
 
SILVA, Juraci Brito da; SERENO, Graziela Contessoto; GONÇALVES, Hebe Signorini. A 
visita íntima de adolescentes no sistema socioeducativo como dispositivo para 
enunciação de questões relativas às sexualidades. In: JULIÃO, E. F.; ABDALLA, J. F. S.; 



390 

 

VERGÍLIO, S. S. (Org.) Delinquência juvenil, políticas públicas e direitos humanos. 
Novo Degase: Rio de Janeiro, 2014. 
 
SILVA, Juraci Brito da; GONÇALVES, Sílvia Maria Melo. A visita íntima do adolescente no 
sistema socioeducativo: um direito a ser exercido. In: Mnemosine, vol. 13, nº 1, p. 157-
180. 2017. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



391 

 

ADOLESCENTES ENCARCERADOS: UMA (NECRO) POLÍTICA DE ATENDIMENTO 
 

Tito Lívio Araújo Monteiro 
Wilma Martins de Mendonça 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
No Brasil atual, o tema violência contra a juventude alcança uma situação 

dramática, pois, para além dos espantosos números absolutos, temos uma taxa de 
homicídios entre jovens que supera os 50% (cinquenta por cento) das causas de 
letalidade132, em algumas faixas etárias.  Assim, não bastassem os milhares de mortes 
violentas que são registradas anualmente, tais, para jovens e adolescentes, representam 
a principal ameaça às suas existências.  

A par disso, as causas dessa violência são muito discutidas, ou melhor dizendo, 
especuladas. A delinquência juvenil, as drogas, as novas facções criminosas são os motivos 
preferidos dos meios de comunicação em massa e mesmo de muitos estudos acadêmicos. 
Contudo, não se pode olvidar da contribuição de fatores como as desigualdades sociais e 
mesmo a panaceia da criminalização como modelo fundamental de controle social. 

Deveras, no que se refere à juventude, o modelo brasileiro, de alguma forma, está 
em sentido oposto à proteção integral preconizada na Constituição de 1988; antes, como 
indicam os números, quase uma política de morte, de extermínio. 

Por seu turno, nas prisões para adolescentes e jovens, as medidas socioeducativas 
de internação, temos uma realidade também mortificante que, quando não mata, fere. São, 
em verdade, um modelo gerador de violências físicas e psicológicas que matam, 
mortificam ou estigmatizam irremediavelmente o interno. 

Desta forma, propomos uma análise dos dados oficiais produzidos por diversas 
entidades governamentais sobre violência e internação de adolescentes e jovens, 
sopesando seus resultados com as normas legais brasileiras sobre o tema e as construções 
crítico-teóricas ao contemporâneo modelo democrático liberal como os formulados por 
Achille Mbembe [Necropolítica], Giorgio Agamben e Rafael Valim [Estado de Exceção]. 
Impondo-nos, assim, uma reflexão sobre o caminho que estamos trilhando no tocante à 
violência, a juventude, aos modelos punitivos e preventivos, se viáveis ou merecedores de 
uma guinada mesmo em sentido oposto.  
 
2 A POLÍTICA DE ATENDIMENTO 

 
O Brasil viveu, nas últimas décadas, uma transição, ao menos formal, em seus 

instrumentos garantidores dos direitos da criança e do adolescente. Foram Convenções e 
tratados internacionais, foi a Constituição Cidadã de 1988, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA (Lei n. 8.069/90) e tantos outros. Passou-se “situação irregular” à 
“proteção integral”.  

O ECA, por seu turno, como norma protetora e garantidora de direitos, veio a 
disciplinar, em sua parte especial, a política de atendimento às crianças e aos adolescentes 
como sendo um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais [Art. 

 
132 Atlas da Violência 2019. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada-IPEA; Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública (org.). São Paulo, 2019. 
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86], sob o manto de uma série de princípios e diretrizes e como forma de garantir a 
proteção integral de seus destinatários: crianças e adolescentes. Trata-se, de forma mais 
específica, também das regras sobre o funcionamento das entidades de atendimentos, 
entre as quais se inserem as unidades socioeducativas de internação. 

Contudo, conforme demonstram estudos e pesquisas recentes, é patente que a 
festejada construção normativa da doutrina da proteção integral ainda está muito 
distante da práxis no sistema de justiça sancionatório juvenil e da realidade das demais 
políticas públicas de prevenção a violência. Contrasta-se a norma com a realidade social 
violenta e excludente em relação às nossas crianças e adolescentes. Mais do que uma crise, 
o vertiginoso agravamento dessa situação nos impõe uma reflexão sobre os próprios 
objetivos do modelo, sobre sua racionalidade em confronto com tantas e funestas 
consequências diretas ou colaterais que são produzidas ou não evitadas. 

Se de um lado, o número de jovens vítimas de homicídios vem numa crescente 
alarmante; por outro, também o modelo de “atendimento” drástico aos adolescentes 
envolvidos em situações tidas como desviantes ou criminosas, a medida socioeducativa 
de internação, tem representado, na prática, outra forma de mortificação do eu 
(GOFFMAN, 2015).  

Porém, e por contraditório que possa parecer, não obstante à precariedade e os 
demais aspectos negativos da mencionada política de atendimento, não raro, mães rogam 
às autoridades pela internação dos próprios filhos. Talvez crédulas de que, no cárcere, 
seus descendentes estariam mais seguros do que no convívio em sociedade. Ignorando, 
contudo, o fato de que a vida regrada coletivamente e sem contato exterior, além das 
próprias distorções do sistema, podem, de per si, redundar em risco semelhante ao que se 
pretende evitar: a morte ou sequelas profundas. Ficam os questionamentos: haveria, 
nessa contraditória conduta materna, desconhecimento ou sabedoria? Será a prisão um 
local mais seguro para alguns de nossos jovens? 
 
 2.1 Adolescentes encarcerados 

  
Nos termos do ECA, adolescentes são as pessoas entre 12 a 18 anos; no entanto, as 

medidas ali previstas alcançam àqueles até 21 anos de idade, para atos praticados na 
adolescência.  Portanto, tantos adolescentes quanto jovens133 estão sujeitos às normas e, 
inclusive, às sanções previstas na lei da proteção integral. 

Contudo, como não só de garantias vive o ECA, para o caso das condutas tidas como 
socialmente reprováveis praticadas por adolescentes, em analogia aos crimes previstos 
para os adultos, o estatuto prevê uma série de medidas ou punições. Deveras, não há como 
negar que restrição quase absoluta da liberdade da pessoa, como no caso da prevista 
medida socioeducativa de internação, não seja uma punição, uma pena em sentido amplo. 
É verdade, existem outras medidas. Todavia, a internação sobressai-se tanto pelo rigor, 
quanto pela forma generalizada como é aplicada. É a pena mais sereva, muito similar a 
nossa prisão, representando um tensionamento constante entre o sancionatório e o 
protetivo.   

A valer, o recolhimento de crianças em instituições há muito é forma corrente de 
assistência à infância, reservada atualmente, em sua maioria, apenas às camadas mais 
pobres da população e, na modalidade mais autoritária de reclusão, aos ditos infratores – 
ameaças à sociedade, conforme esclareceram Irma e Irene Rizzini (2004, p. 22). Tal 

 
133 Conforme a Lei n.º 12.852/2013, o Estatuto da Juventude, consideram-se jovens as pessoas de 15 a 29 
anos de idade.  
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aprisionamento dos tidos por infratores, para além de alcançá-los na adolescência produz 
marcas que os acompanham por toda a juventude e muito além desta. 

Hoje, sem muitos avanços concretos, assistimos ao erro cometido por um 
adolescente a ser “protegido” [pois credor da proteção integral] sendo retribuído com 
práticas, no mínimo contraditórias, que incluem a internação em estabelecimento 
educacional, em formato de verdadeira “instituição total”, nos moldes delineados por 
Goffman (2015, p.11), ou seja,  “um local de residência e trabalho onde um grande número 
de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por 
considerável período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrada”. 
Nesse lugar educacional, ademais, tem-se a ruptura espacial das disposições dormir, 
brincar, trabalhar; tudo no mesmo local, sob a mesma autoridade; mesmas ocupações 
para todos; rotina e fiscalização rigorosos; tudo, sob um suposto plano racional único 
[objetivo oficial da instituição]; e inserindo-se o interno no inevitável processo de 
mortificação de seu eu, o qual ainda inclui: rituais, situações vexatórias, insegurança física, 
perda de privacidade, intimidade, individualidade (Ibidem).  

Percebemos, assim, uma política de encarceramento de jovens, engendrada pelos 
mais variados interesses e objetivos, que traduz modelo semelhante ao reservado aos 
adultos [prisão], submetendo também os adolescentes a uma instituição total que o 
transforma em algo bem diferente do que ele era quando entrou: ou um ser preparado 
para conviver consigo e com os outros, em respeito às normas de convívio social (COSTA, 
2006) [objetivo oficial]; ou jovem com o seu eu mortificado e carregando o estigma  do 
egresso da instituição de custódia (GOFFMAN, 2008, 2015), o produto de uma fábrica de 
delinquentes (FOUCAULT, 1998, 2012)  

Mais adiante, após o período de internação, que segundo o ECA não comporta 
prazo determinado, sem exceder a 3 (três) anos, os socioeducandos são “devolvidos” ao 
convívio social. Daí surge o calvário: carregando o estigma da instituição de custódia, sem 
experiência nas técnicas de encobrimento (GOFFMAN, 2008), como conseguir alguma 
aceitação social, ou uma “vida normal”? 
 
2.2 A Internação e seus números 

 
A internação é a modalidade extremada, a mais drástica das medidas 

socioeducativas, que implica na privação de liberdade e contato limitado ou completo, 
físico e socialmente, com o mundo exterior à entidade de atendimento134. Vista também 
como retribuição pelo ato infracional cometido, possui, contudo, as perspectivas 
pedagógicas como objetivo principal e “oficial”. Porém,  da forma como é executada e 
percebida a partir dos números e informações sobre sua pratica atual, em nada se afasta 
daquela noção de instituição total esmiuçada por Goffman (2015). 

Já segundo o Levantamento Anual Sinase 2016 (BRASIL, 2018, p. 10) do Ministério 
dos Direitos Humanos – MDH, no Brasil, tínhamos a partir dos dados do Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativa – SINASE, em 2016, a seguinte evolução de número de 
jovens em medida socioeducativa [MSE] de internação de forma definitiva ou provisória: 

 

 
134 Para usar o termo do ECA (Art. 90) para as unidades de internação. 
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Gráfico 1 – Evolução do número de jovens em cumprimento de medida de internação     

 
       Fonte: Levantamento Anual Sinase 2016 (BRASIL,2018).      

 
Assim, passados 5 anos, houve um aumento de 54 % (cinquenta e quatro por 

cento) no número de jovens internos. Totalizando-se, em dados de 2016, um número de 
25.767 adolescentes e jovens internos provisória ou definitivamente. 

 Por outro ângulo, o Ministério dos Direitos Humanos (BRASIL, 2018, p.19) destaca 
que, entre os que cumprem a medidas privativas ou restritivas de liberdade, em números 
aproximados, 60% se declaram pretos ou pardos; 22 %, brancos; 16%, não informaram; 
e 1%, indígenas.  

Além disso, ainda no levantamento do MDH (BRASIL, 2018, p. 22) tem-se que “no 
ano de 2016 foram a óbito 49 adolescentes vinculados às Unidades de Atendimento 
Socioeducativo, conforme informado pelas Unidades da Federação, considerando-se assim 
uma média de 4 mortes de adolescentes por mês [...]”. Tais mortes tiveram como principais: 
conflitos generalizados, conflitos interpessoais e homicídios. 

Já em outro estudo, o Panorama Nacional da Execução de Medidas Socioeducativas 
de Internação (CNJ, 2012), realizado pelo Conselho Nacional de Justiça-CNJ, em 2012, é 
traçado um perfil nacional dos jovens em unidades e da estrutura destas na federação. Os 
dados, então coletados em visitas as instituições, apresentaram o seguinte perfil segundo 
a faixa etária: entre 15 a 17 anos, 67% dos internos; e entre 18 a 21 anos, outros 24%. Ou 
seja, mais de 90% dos que cumpriam a medida de internação estavam na faixa entre 15 e 
21 anos de idade. Ademais, em média, 8% dos internos se declararam analfabetos, tal 
número chegando a 20% na região Nordeste do país; e, em geral, os adolescentes internos 
interrompem seus estudos aos 14 anos de idade (ibidem, p. 16). 
 
3 JUVENTUDE SOB EXTERMÍNIO 

   
Mais preocupantes que os números de adolescentes e jovens privados de liberdade 

no Brasil são os dados da violência letal contra estes. De fato, segundo o Atas da Violência 
2019 (IPEA, 2019):  

 
Em 2017, 35.783 jovens foram assassinados no Brasil. Esse número 
representa uma taxa de 69,9 homicídios para cada 100 mil jovens no país, 
taxa recorde nos últimos dez anos. Homicídios foram a causa de 51,8% 
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dos óbitos de jovens de 15 a 19 anos; de 49,4% para pessoas de 20 a 24; 
e de 38,6% das mortes de jovens de 25 a 29 anos; tal quadro faz dos 
homicídios a principal causa de mortes entre os jovens brasileiros em 
2017 (p. 25) 

 

Através do mesmo levantamento (IPEA, 2019a), em versão eletrônica, é possível 
observar o impressionante gráfico sobre os assassinatos de jovens nas últimas décadas: 

 
          Gráfico 2 – Evolução do número de jovens assassinados entre 1979 e 2017. 

 

                  
Fonte: Atlas da Violência 2019 (IPEA, 2019a) 
 

Ainda quanto estudo organizado pelo IPEA (2019, p.70), analisando os dados de 
618 mil homicídios ocorridos no Brasil entre 2007 e 2017, sobre a distribuição segundo 
a idade da vítima, traz também o interessante gráfico a seguir: 

 
 Gráfico 3 – Distribuição dos homicídios por idade e sexo da vítima. 

               
 Fonte: Atlas da Violência 2019 (IPEA, 2019a) 
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A propósito, esclarece o IPEA (2019): 
 

No gráfico 7.2 descrevemos a distribuição dos homicídios segundo a 
idade da vítima, para homens e mulheres, sendo que as funções de 
densidade de probabilidade foram estimadas por Kernel39. Conforme se 
pode observar, há uma maior probabilidade de ocorrência de homicídios 
entre os homens mais jovens, em que o pico se dá aos 21 anos de idade. 
Com efeito, 55,0% dos homicídios de homens acontece no período da 
juventude, entre 15 e 29 anos [...] 

 

Coincidência ou não, os picos nos números de mortes batem justamente com as 
idades próximas da maioridade [18 anos] e da extinção obrigatória da medida 
socioeducativa de internação [21 anos]. 

Atento a tais dados, que deixam evidente que o jovem brasileiro tem mais chance 
de morrer assassinado do que por qualquer outra causa, natural ou acidental, somada à 
crescente impressionante dos números absolutos de assassinatos, forçoso reconhecer a 
existência de um verdadeiro extermínio. Reforçando-se a premência de um amplo debate 
sobre a inexistência de uma política de preservação da vida, mas sim de inegável modelo 
de morte. 
 
3.1 Proteção integral e Estado de Exceção: Uma Necropolítica de Atendimento 

 
A doutrina da proteção integral, como já mencionado, surge como uma forma de 

proteção ampla, irrestrita e prioritária às crianças e adolescentes. Adquirindo, aliás, lócus 
na própria Constituição republicana de 1988 (Art. 227). Tem-se, desta forma, literalmente 
a prescrição do dever da família, da sociedade e do Estado em lhes assegurar os mais 
diversos direitos e, entre estes, especialmente, a vida. 

Nesse entrementes, não obstante a Constituição já contando com 30 anos 
completos de sua promulgação e o ECA já em vigor outros 29, os dados anteriormente 
esmiuçados nos mostram uma atuação [da família, da sociedade e do Estado], ou a falta 
dela, que apontam para uma crescente negação ao próprio direito à vida.  Portanto, mais 
do que uma ineficácia, ou uma crise de interpretativa ou de implementação (MENDEZ, 
2000), percebe-se uma suspensão da norma constitucional, possível apenas no estado de 
exceção. 

Deveras, o estado de exceção na contemporaneidade, conforme assevera Rafael 
Valim (2017, p. 22) não é figura antagônica ao estado de direito, antes neste se referencia; 
e acrescenta, citando Marie-Laure Basilien-Gainche, “ademais, convém sublinhar que, em 
rigor, não existe um estado de exceção, mas sim estados de exceção, ou seja, parcelas de 
poder que, lícita ou ilicitamente, escapam aos limites estabelecidos pelo Estado de 
Direito”.  

Nesse mesmo sentido, Agamben (2004, p.13), sobre o estado de exceção pós-
guerras e sua aplicação, aduz que “desde então, a criação voluntária de um estado de 
emergência permanente (ainda que, eventualmente, não declarado no sentido técnico) 
tornou-se uma das práticas essenciais dos Estados contemporâneos, inclusive dos 
chamados democráticos”. Esta é justamente a conclusão que Valim (2017) nos apresenta 
sobre uma das concepções do estado de exceção: 
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Já a teoria política emprega a exceção como o paradigma de governo na 
contemporaneidade. Aqui se verifica o uso reiterado da 
expressão “estado de exceção permanente”, de modo a caracterizar a 
progressiva substituição da política por formas de controle social - 
violence douce ou violência física aberta. (p. 21). 
  

Verdadeiramente, só em um estado de exceção, a norma constitucional poderia ser 
de tal forma suspensa e mesmo desrespeitada com tamanha naturalidade, sem a mínima 
estranheza do sistema. Pergunta-se, então, onde estaria a soberania popular e mesmo a 
democracia? 

A talvez a resposta esteja na seguinte explicação: 
 

O totalitarismo moderno pode ser definido, nesse sentido, como a 
instauração, por meio do estado de exceção, de uma guerra civil legal que 
permite a eliminação física não só dos adversários políticos, mas 
também de categorias inteiras de cidadãos que, por qualquer razão, 
pareçam não integráveis ao sistema político (AGAMBEN, 2004, p. 13). 
 

A valer, a democracia e a soberania popular cedem espaço ao argumento da 
emergência, a qual, mesmo por vezes pura ficção, sempre vontade do governante, autoriza 
a atuação à margem do direito. A propósito: 

 
[...] medidas excepcionais encontram-se na situação paradoxal de 
medidas jurídicas que não podem ser compreendidas no plano do direito, 
e o estado de exceção apresenta-se como a forma legal daquilo que não 
pode ter forma legal. Por outro lado, se a exceção é o dispositivo original 
graças ao qual o direito se refere à vida e a inclui em si por meio de sua 
própria suspensão, uma teoria do estado de exceção é, então, condição 
preliminar para se definir a relação que liga e, ao mesmo tempo, 
abandona o vivente ao direito (AGEMBEN, 2004, p. 12). 

 

Entretanto, no caso do Brasil, no que toca aos direitos, ou melhor, a vida dos 
adolescentes e jovens, que caminhar é esse? Que política é essa? 

Sem embargo de opiniões diferentes, de justificativas diversas, a realidade atual 
brasileira nos faz duvidar se são realmente as facções criminosas, se a economia ou 
mesmo “a crise” que têm exterminado nossa juventude. Parece, infelizmente, que este 
seria o próprio projeto: uma política de morte. 

Somos, assim, levados a refletir sobre o conceito de biopoder, ou seja, nos termos 
de Foucault (2008, p. 3), “[...]o conjunto dos mecanismos pelos quais aquilo que, na 
espécie humana, constitui suas características biológicas fundamentais vai poder entrar 
numa política, numa estratégia política, numa estratégia geral de poder”. Constituindo-se, 
assim, e uma cuidadosa administração dos corpos e gestão calculista da vida (FOUCAULT, 
1988, p. 130). E, finalmente, a soberania se mostra, de forma crua, “no poder e na 
capacidade de dizer quem pode viver e quem deve morrer” (MBEMBE, 2016, p. 123) 

Tal estado de coisas, contrário aos objetivos oficiais do Estado, seja na privação 
extrema da liberdade daqueles que iniciam a vida (contradição do próprio ECA), seja, 
especialmente, na política oficial ou oficiosa que condena ou permite a condenação e 
execução da juventude e adolescência à morte biofísica, sim, pode ser chamada de 
necropolítica, “formas contemporâneas que subjugam a vida ao poder da morte [...]” 
(MBEMBE, 2013, p. 146). 
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Tal política de morte, conforme esboçada por Mbembe (2016), é descrita tomando-
se a noção foucaultiana de biopoder em conjunto com o estado de exceção e a relação de 
inimizade. 

Em tais instâncias, o poder (e não necessariamente o poder estatal) 
continuamente se refere e apela à exceção, emergência e a uma noção 
ficcional do inimigo. Ele também trabalha para produzir semelhantes 
exceção, emergência e inimigo ficcional. Em outras palavras, a questão é: 
Qual é, nesses sistemas, a relação entre política e morte que só pode 
funcionar em um estado de emergência? Na formulação de Foucault, o 
biopoder parece funcionar mediante a divisão entre as pessoas que 
devem viver e as que devem morrer (MBEMBE, 2016, p.128). 

 

Ainda a respeito dessa política, arremata Mbembe (2016):  
 

Percepção da existência do outro como um atentado contra minha vida, 
como uma ameaça mortal ou perigo absoluto, cuja eliminação biofísica 
reforçaria o potencial para minhas vida e segurança, eu sugiro, é um dos 
muitos imaginários de soberania, característico tanto da primeira quanto 
da última modernidade (ibidem).  

 

Sim, também no que se refere aos nossos jovens, percebe-se, à similitude dos 
estudos de Mbembe (2016), uma clara opção pelo desvalor da vida do jovem rotulado de 
desviante ou infrator. Uma renovação da ideia romana do Homo Sacer (AGAMBEM, 2016), 
da pessoa que pode ser morta impunimente: vida que não vale. Em outros termos, uma 
suposta “segurança” da sociedade autorizando uma política de morte em face desses 
inimigos imaginários [adolescentes e jovens, pobres e negros, em sua maioria] como 
intervenção preferencial. Será esta a prioridade absoluta   

Deveras, os dados e os estudos cotejados convergem para uma política de morte 
que atinge mais drasticamente àqueles que, ao menos do ponto de vista normativo, 
deveriam ser os mais protegidos [adolescentes]. Malfere-se a própria doutrina da 
proteção integral, transformando a política de atendimento prevista na Constituição, no 
ECA e em outras tantas normas legais, em uma necropolítica. 

Ao invés de vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, 
dignidade, respeito [...], consagrados no art. 227 da Constituição; aos adolescentes, a 
exclusão, a indiferença, a omissão e a morte. Eis uma velada, ou escancarada, necropolítica 
de atendimento de adolescentes, através da qual, a morte violenta ou a marca da prisão 
elimina abrupta ou paulatinamente suas existências. 

Forma-se, assim, mais do que abismo entre a norma e a ação governamental, uma 
verdadeira contraposição entre estes. Também se contrapõem, por vezes, por intermédio 
do direito na exceção, a política estatal com os interesses e o bem-estar dos adolescentes 
e jovens e do próprio povo. Na lição de Agamben (2016): 

 
Mostrar o direito em sua não-relação com a vida e a vida em sua não-
relação com o direito significa abrir entre eles um espaço para a ação 
humana que, há algum tempo, reivindicava para si o nome “política”. A 
política sofreu um eclipse duradouro porque foi contaminada pelo 
direito, concebendo-se a si mesma, no melhor dos casos, como poder 
constituinte (isto é, violência que põe o direito), quando não se reduz 
simplesmente a poder de negociar com o direito. Ao contrário, 
verdadeiramente política é apenas aquela ação que corra o nexo entre 
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violência e direito. E somente a partir do espaço que assim se abre, é que 
será possível colocar a questão a respeito de um eventual uso do direito 
após a desativação do dispositivo que, no estado de exceção, o ligava à 
vida (p. 133). 

 
4 CONCLUSÃO 
 

Verdadeiramente, há de se reconhecer que, no Brasil de hoje, a adolescência e 
juventude são etapas de superação muito arriscada, mormente para as camadas mais 
pobres e negra da população. Se um jovem morre neste interstício entre a infância e a fase 
adulta, muito provavelmente foi assassinado. Outras causas para tal faixa etária são muito 
menos significativas [naturais, acidental].  

Se o adolescente ou jovem comete um erro: cadeia [mortificação do eu, 
estigmatização] ou morte!  E, assim, há de se reconhecer na postura da sociedade e na 
omissão ou ação do Estado, uma verdadeira política de morte: uma necropolítica. 

Voltemos, então, à questão que levantamos logo no início: a mãe que pede a 
internação do próprio filho agiria por ignorância ou seria uma forma de sabedoria 
materna   

Se atentarmos aos dados relativos às probabilidades de um jovem morrer 
assassinado na nossa realidade atual, mormente se pertencer a determinada faixa etária 
e possuindo outras características que o tornariam especialmente elegível [classe social, 
etnia, estigma de infrator], tal receio [de morte] superaria racionalmente eventuais 
alvissareiras expectativas quanto ao futuro de seu filho em sua companhia. Assim, 
poderíamos responder que, em dado contexto hipotético, infelizmente não raro em nosso 
país, sim, a mãe sabiamente pode ter trocado a morte “certa” de seu filho em liberdade, 
por uma chance de sobrevivência [biofísica] no cárcere. 

A propósito da vida deste jovem, acrescentaria que, em geral, outras crenças sobre 
eventual utilidade da prisão [comida, serviços públicos, aspectos pedagógicos] caem em 
desalento diante do choro do filho, logo no primeiro dia de visita da família à instituição 
total que o hospeda. 

 Reforçamos, por fim, a importância de se refletir criticamente sobre a proteção 
integral e a prioridade absoluta, sobre as atuais políticas públicas de atendimento e a 
situação dramática dos jovens e adolescentes que sobrevivem no Brasil. Igualmente, que 
reflitamos sobre os nossos valores e o nosso papel, enquanto sociedade brasileira, para 
uma promoção de uma guinada no sentido da construção de um país verdadeiramente 
democrático, com a ampliação da cidadania à maioria da população, iniciando pelo resgate 
do direito à vida de nossas crianças, adolescentes e jovens. 
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O SERVIÇO EGRESSO NO ESTADO DA PARAÍBA: DESAFIOS E ENTRAVES DO 
EGRESSO NA INSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 

 
Celyane Souza dos Santos 
 Marcos Antônio da Silva 

Yaggo Leite Agra 
 

1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo objetiva analisar, de forma crítica, os diversos desafios e entraves 
enfrentados pelos egressos do Sistema Socioeducativo de meio fechado do Estado da 
Paraíba na inserção ao mercado de trabalho. Neste sentido, parte-se do relato de 
experiência vivenciado pelos coautores deste artigo, enquanto integrantes do Serviço 
Egresso da Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente “Alice de Almeida” 
(FUNDAC), que ao realizar observações sistemáticas durante o acompanhamento dos 
egressos da medida de internação e semiliberdade, notou-se que há um grande gargalo 
no ingresso destes jovens ao mercado de trabalho, sobretudo pela baixa escolaridade e 
pela falta de oportunidades existentes. 

Com isso, para realizar esta análise é necessário identificar quais são os desafios 
enfrentados pelos egressos ao se candidatar a vagas de emprego, bem como fazer uma 
leitura da conjuntura econômica e social a nível nacional, para assim, compreender de 
forma crítica o processo de protagonismo pós-medida e a exclusão social vivenciada pelos 
egressos. 

Deste modo, os procedimentos metodológicos do estudo vão se fundamentar na 
pesquisa social, através do relato de experiência vivenciado no Serviço Egresso da 
FUNDAC-PB. Em seguida, parte-se da pesquisa bibliográfica e documental, utilizando-se 
dados e informações de normativas legais e de obras científicas que tratam do tema, para 
compreender o processo da realidade social, pelo referencial teórico-crítico e apreender 
a totalidade do objeto.  

Vale ressaltar que o Serviço Egresso da FUNDAC-PB fortalece a política 
socioeducativa do Estado da Paraíba, na perspectiva de retorno ao convívio social, que 
atua em três eixos de abordagem, a saber: familiar e comunitária, educacional e 
profissionalização/inserção no mercado de trabalho, viabilizando a execução de medidas 
de Proteção Social e Políticas Públicas voltadas ao egresso, contribuindo na construção do 
seu projeto de vida. 

Logo, o acesso às políticas socioassistenciais voltadas ao egresso da medida 
socioeducativa torna-se mais difícil, pois ele se sente desmotivado ao se deparar com a 
realidade fora das unidades socioeducativas. Isto é, passa a carregar consigo estigmas 
impostos pela sociedade, atrelados a fatores sociais e econômicos, que são considerados 
um dos principais entraves enfrentados pelo egresso na inserção e permanência no 
mercado de trabalho, usurpando os direitos sociais e coletivos dificultando a vida social e 
comunitária. 

Desta feita, este estudo proporcionará refletir nas diversas dificuldades 
enfrentadas pelos egressos, primeiramente, por estarem no contexto de extrema 
vulnerabilidade social diante deste fator, não conseguem chegar à mudança desejada a 
sua vida. Com isso, é necessário enfatizar o papel do Serviço Egresso no acompanhamento 
dos jovens com extinção de medida socioeducativa, no processo de fortalecer a 
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potencialidade do egresso, e também de discutir como a conjuntura nacional repercute 
em aspectos negativos para eles.   

 
2 ATO INFRACIONAL E MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE MEIO FECHADO 

 
De acordo com Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), em seu artigo 103 

“considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal”. 
Assim, a partir do momento em que o adolescente é apreendido, a depender da gravidade 
ato cometido pelo infrator, deverá ser aplicada as medidas socioeducativas com base no 
art. 112 do ECA. 

O ato infracional cometido, para efeitos da lei, deve ser considerado fatores como 
a idade, bem como a data que o fato ocorreu, devendo ser apurado pela Delegacia da 
Criança e do Adolescente. Com isso, ocorre o encaminhamento para a unidade de 
internação provisória onde permanecerá por 45 dias, até que seu processo seja julgado, 
com base legal no SINASE e ECA. Desta maneira, os delitos cometidos por adolescentes 
não são considerados crimes, mas atos infracionais, e estão submetidos ao cumprimento 
de medidas socioeducativas de meio fechado ou meio aberto, também com fundamento 
no art. 112 do ECA (1990). 

Por meio do cenário contraditório do Sistema Capitalista vigente, o ato infracional 
muitas das vezes, é cometido em virtude de razões oriundas por conta da desigualdade 
social, da falta de oportunidades, e de outros fatores em que o adolescente é inserido, sob 
a ótica da desvalorização social, o que acaba resultando, geralmente, no ingresso no 
mundo da criminalidade. 

Deste modo, quando o adolescente é sentenciado à privação de liberdade, ou seja, 
para a medida de meio fechado, é necessário que haja um olhar pedagógico para ele, como 
aponta o art. 100 do ECA que diz: “Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as 
necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos 
vínculos familiares e comunitários”. 

Com base nos avanços contidos no ECA e SINASE, a responsabilização do Estado 
na aplicação de medidas socioeducativas de privação ou restrição de liberdade, bem como 
a criação de políticas públicas garantidas pelo Sistema de Garantia de Direitos (SGD), que 
assegura ao socioeducando o acesso aos direitos sociais, colocando a família com ponto 
central em todas as políticas públicas. 

Assim: 

Ações no contexto socioeducativo que oportunizam a construção do 
projeto são: psicoterapia, conselhos, informações, desenvolvimento de 
habilidades através de cursos e oficinas, acesso a serviços fundamentais 
(saúde e educação), rotina organizada e normas (COSTA 2007, p.152).  

Vale ressaltar que o SINASE abrange toda a estrutura legal da medida 
socioeducativa, a depender da gravidade do ato infracional, aplicando-se a medida de 
meio fechado considerando a excepcionalidade da medida. O Poder Judiciário aplica a 
medida de meio aberto ou semiaberto para casos menos gravosos. 

Ao invés de conferir um papel pedagógico à medida, aplica-se a internação com o 
viés repressivo para casos que necessitavam do fortalecimento da convivência familiar e 
comunitária, ou seja, a medida mais próxima do seu território e de seu convívio com a 
família. Contudo, quando o adolescente cumpre a medida de privação de liberdade, ao se 
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deparar com a realidade, muitos deles retornam a reincidir e acabam voltando para o 
meio fechado. 

Desta maneira, Evangelista afirma: 
 

Cumprida a medida socioeducativa, eles voltaram para casa. 
Retornaram para o mesmo ambiente onde outrora sofreram as 
consequências de um contexto de exclusão social que, igualmente, 
vitimara suas famílias. Muitas vezes jurados de morte, eles 
retomaram a convivência com os mesmos amigos ou inimigos, 
grande parte deles hoje presos ou já mortos (2000, p. 200). 

  
Portanto, diante da conjuntura econômica e social atual que propicia a negação do 

direito a estes jovens e a sua consequente precarização, o seu protagonismo resta 
completamente inviabilizado. A partir desse contexto, a prática de outro ato infracional é 
estimulada, contribuindo para o retorno do adolescente para a privação de liberdade. 

Nesta perspectiva, quando o adolescente em conflito com a lei recebe uma extinção 
de medida, como a Liberdade Assistida ou uma Prestação de Serviço à Comunidade, é 
imprescindível que tenha um acompanhamento da Rede Socioassistencial, para 
referenciar as suas potencialidades, fragilidades e superá-las. 

 
3 O SERVIÇO EGRESSO NO ESTADO DA PARAÍBA 
 

A Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente “Alice de Almeida” 
(FUNDAC) é uma fundação pública indireta que executa as medidas socioeducativas de 
internação e semiliberdade, no Estado da Paraíba. A Fundação exerce o seu papel na 
gestão do atendimento, bem como na efetivação da medida socioeducativa como previsto 
na Lei nº 12.594/2012 (SINASE). Neste sentido, possui sete unidades socioeducativas que 
estão divididas nos municípios de João Pessoa, Lagoa Seca e Sousa do Estado da Paraíba. 

Em João Pessoa existem as seguintes unidades socioeducativas: o Centro 
Educacional do Adolescente (CEA) com a medida de internação provisória; o Centro 
Socioeducativo Edson Mota (CSE) com a medida de internação definitiva masculina de 12 
a 17 anos; o Centro Educacional do Jovem (CEJ) com a medida de internação definitiva a 
jovens entre 18 e 21 anos; a Casa Educativa Rita Gadelha, unidade feminina, havendo a 
medida de internação provisória e a internação definitiva, para adolescentes entre 12 a 
21 anos, e por fim, a semiliberdade destinada ao público masculino de 12 a 21 anos. 

Em Lagoa Seca, tem-se o Complexo do Lar do Garoto que abrange a internação 
provisória e internação definitiva de adolescentes entre 12 e 21 anos. Na cidade de Sousa 
há o CEA Sousa com a internação provisória e definitiva, também, para adolescentes e 
jovens de 12 a 21 anos. 

O Serviço Egresso é vinculado a esta Fundação e mais precisamente é desenvolvido 
pela Diretoria Técnica (DITEC), a qual atua na gestão e execução com a premissa de 
acompanhar, monitorar e inserir os egressos nas políticas públicas e sociais. 

São considerados egressos adolescentes e jovens entre 12 e 21 anos, oriundos de 
unidades socioeducativas de internação e semiliberdade, que tiveram o alvará de 
desligamento com extinção de medida, devendo ser acompanhados durante seis meses, 
podendo prorrogar esse período. O jovem será referenciado para o CRAS e/ou CREAS 
(municipal ou regional) e demais políticas de atendimento. Com isso, o Serviço Egresso 
acompanha os egressos de todos os municípios do Estado da Paraíba e articula com a 
respectiva rede socioassistencial e políticas intersetoriais. 
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 O Serviço Egresso utiliza como parâmetro as normativas das seguintes legislações: 
Lei nº 12.594/2012 (SINASE), Lei 8.069/1990 (ECA), Política Nacional da Assistência 
Social (PNAS), Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo da Paraíba (2015-2024), 
entre outras que perpassam pelo Sistema de Garantia de Direitos (SGD). 

Desta maneira, o Serviço atua em três abordagens sendo elas: 
profissionalização/inserção no mercado de trabalho, inserção e permanência no Sistema 
Educacional, e abordagem familiar e comunitária, para garantir o trabalho intersetorial e 
interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantias de Direitos, conforme a 
Lei 8.069/1990 e Lei 12.594/2012. 

As abordagens têm o papel de contribuir no acesso aos direitos sociais que são 
executados nos serviços e programas da rede socioassistencial, atuando na perspectiva 
de inclusão e no protagonismo juvenil. 

Assim, a abordagem familiar e comunitária possui o objetivo de referenciar a 
família a programas que fortaleçam o núcleo familiar, respeitando a sua composição e 
suas particularidades. Como sujeito de direitos, a família é o ponto principal para o 
fortalecimento do egresso, por isso necessita de maior atenção e encaminhamento para 
as políticas sociais. Neste sentido, a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), através 
da matricialidade sociofamiliar aponta que:  

 
Esta ênfase está ancorada na premissa de que a centralidade da família e 
a superação da focalização, no âmbito da política de Assistência Social, 
repousam no pressuposto de que para a família prevenir, proteger, 
promover e incluir seus membros é necessário, em primeiro lugar, 
garantir condições de sustentabilidade para tal. Nesse sentido, a 
formulação da política de Assistência Social é pautada nas necessidades 
das famílias, seus membros e dos indivíduos (PNAS, 2004). 

 

 Nesta perspectiva, os vínculos familiares e comunitários exercem certa influência 
no comportamento do egresso sendo o seu referencial. Com isso, faz-se necessário que 
haja atendimento para as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade 
social, através da Rede Socioassistencial e das Políticas Intersetoriais. 

Para que a abordagem funcione, o Serviço Egresso conta com o auxílio dos CRAS, 
CREAS, Secretarias da Assistência Social, Casas de Acolhida, Conselho Tutelar, ou seja, com 
a articulação da rede de apoio, para que os encaminhamentos solucionem as demandas. 

A abordagem da inserção e permanência no sistema educacional reflete no 
desempenho do egresso no ensino regular, que na maioria das vezes insere-o no sistema 
de ensino público. Atualmente, com a deterioração das escolas públicas, associado a 
fatores como a violência, na qual, o adolescente e o jovem não costumam perceber a escola 
como um caminho a ser trilhado, que acaba relegada a um segundo plano. Na visão do 
egresso o trabalho vem em primeiro lugar, pois é o responsável direto pela sua 
subsistência. 

Segundo Souza: 
 
A falta de conexão entre trabalho e escola é percebida na vida desses 
jovens, principalmente pelas experiências de seus pais, que apesar de 
repetirem as regras verbais de que estudar é importante, não estudaram 
e não possuem essa experiência como exemplo a ser seguido pelos filhos. 
(2009, p. 19). 
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Assim, a importância da família é imprescindível neste processo, ou seja, a sua 
responsabilização gera fatores positivos na aprendizagem do egresso. Contudo, nem 
sempre ocorre a sua inserção no sistema educacional, por decorrência da violência ou do 
receio de retornar à escola de origem, por muitas vezes, se deparando com conflitos que 
prejudicam o acesso à escola. 

Por fim, a profissionalização e inserção no mercado de trabalho atuam na 
perspectiva de fortalecimento pessoal e profissional, nas quais se tem a preparação para 
o seu futuro e protagonismo. Assim, conta com o auxílio de alguns parceiros como o SINE 
Estadual, CIEE, Empreender-PB e outras, para proporcionar os devidos 
encaminhamentos.   

Desta forma, o trabalho oferece ao egresso tanto uma condição social mais 
favorável, que atenda suas necessidades, assim como, demonstra uma conotação 
moralizadora frente à sociedade, tendo um reconhecimento como cidadão, por estar 
sendo desenvolvida uma atividade reconhecida e valorizada. O fato de o jovem possuir 
uma ocupação, sendo considerado um trabalhador formal assalariado, é visto como uma 
forma de evitar o seu retorno ao sistema socioeducativo. 

 
4  OS DESAFIOS EXISTENTES NA INSERÇÃO DO EGRESSO NO MERCADO DE 
TRABALHO DIANTE DA POLÍTICA NEOLIBERAL ADOTADA NO BRASIL 

 
O neoliberalismo é uma doutrina socioeconômica que defende os conceitos do 

liberalismo clássico, prezando pela intervenção mínima do Estado na economia. Essa 
ideologia acredita, basicamente, que o mercado tem a capacidade de se regular sozinho 
sem a interveniência estatal e que o Estado é oneroso e restringe as ações econômicas, 
obstaculizando assim a chamada “liberdade econômica”. 

Outros princípios do neoliberalismo são o desaparelhamento estatal, por meio das 
privatizações, e a total desregulamentação da força de trabalho, com a diminuição da 
renda e com a flexibilização do processo produtivo. Isso acarreta a precarização dos 
direitos trabalhistas dos cidadãos.  

Essa política passou a ser claramente adotada no Brasil a partir do Governo 
Fernando Collor de Mello (1990 – 1992), a partir do início do processo de privatização 
das estatais existentes, como a Vale do Rio Doce, a Telebrás e a Embratel. 

Além disso, o presidente Fernando Collor de Mello implementou algumas medidas 
como: a criação de uma nova moeda, mudança de leis trabalhistas, redução de 
investimento público, abertura do mercado nacional e a privatização de estatais. Além 
disso, deu prosseguimento ao desmonte de políticas sociais iniciado no fim do governo 
Sarney, em total conformidade com o ideal neoliberal em vigência. 

A adoção do neoliberalismo econômico foi mantida pelo presidente seguinte, 
Fernando Henrique Cardoso (1994 – 2002), que também não deu prioridade às demandas 
de âmbito social. Dessa forma, as consequências do neoliberalismo adotado, provocaram 
desdobramentos críticos relativos às políticas sociais, em virtude da redução de recursos 
destinados ao financiamento dos serviços sociais para as camadas mais carentes da 
população.   

O intenso processo de abertura econômica, mais marcante no governo Fernando 
Henrique Cardoso, impossibilitou a plena adaptação de diversas empresas às novas 
regras de mercado, levando-as à falência ou a venda de seu patrimônio. Com isso, 
inúmeras multinacionais adquiriram ou se associaram a essas empresas brasileiras. 
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Assim, em apenas dez anos, as multinacionais mais que dobraram sua participação na 
economia brasileira. 

Desse modo, as deliberações de cunho social consagradas pela Constituição 
Federal de 1988 foram amplamente ignoradas, tendo havido ainda uma proposta de 
reforma constitucional com o intuito de revogar as garantias sociais conquistadas.   

Além disso, as medidas que foram adotadas não propiciaram o crescimento 
econômico esperado e nem promoveram um bem-estar social a maior parte dos cidadãos, 
verificando-se assim o enfraquecimento desse projeto neoliberal que permitiu o 
surgimento do novo desenvolvimentismo no país, durante os anos 2000, que de acordo 
com Castelo (2012. p. 615), o Brasil viveria uma etapa do desenvolvimento capitalista 
inédita por conjugar crescimento econômico e justiça social – o que inaugurou um padrão 
de acumulação no país, o social-desenvolvimentismo.  

Nesse sentido, o primeiro mandato do governo Luís Inácio Lula da Silva (2003 - 
2007) manteve a política econômica dos últimos anos de Fernando Henrique Cardoso, 
para surpresa dos setores da esquerda brasileira, como os movimentos populares e 
sindicais que constituíam a base do partido, o Partido dos Trabalhadores (PT).  

O governo Lula apresentou uma política agressiva de exportação, favorecendo uma 
parte da burguesia nacional ligada à FIESP - Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo, e uma parcela ligada ao agronegócio. Assim, deu maior ânimo à política neoliberal. 

Por outro lado, unificou todos os programas sociais isolados oriundos do governo 
José Sarney (1985 - 1990): auxílio gás, leite, bolsa escola, entre outros; em um único 
benefício, o Bolsa Família, e ainda majorou seu valor.  

Dessa forma, conseguiu aumentar a base popular de apoio ao seu governo, 
renovando o já desgastado projeto neoliberal, assegurando-o mais um período de 
sobrevivência a partir do apoio das classes sociais mais carentes.  

O novo desenvolvimentismo ocorreu no segundo mandato do governo Luís Inácio 
Lula da Silva (2007-2010). Nesse governo foram implantadas medidas que 
proporcionaram o aumento dos índices de crescimento econômico, e algumas melhorias 
nos indicadores sociais – devido aos Programas de Transferência de Renda – através de 
uma articulação entre o desenvolvimento econômico e o social, denominada de social-
desenvolvimentismo.  

Essa fase de ascensão das políticas públicas e da economia do país se manteve 
durante o primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff (2011 - 2015). Do ponto de 
vista do trabalho, o período entre 2011 e 2014 foi predominantemente positivo, avalizado 
por ótimos números que demonstravam a queda no desemprego, o ganho de renda e a 
formalização das atividades econômicas. A construção civil, o comércio e o setor de 
serviços foram os que mais cresceram, explicando assim boa parte do processo de 
formalização de empregos.  

 Da mesma forma, o nível educacional progrediu no período. Segundo dados da 
PNAD, o índice da população com nível superior atingiu 13,1% em 2014, um ganho de 
2,5% em relação a 2009. Assim como, durante o mesmo intervalo, a parcela daqueles sem 
instrução ou com ensino fundamental incompleto reduziu de 49,9% para 43,7%.  

No seu segundo mandato (2015 - 31/08/2016), entretanto, ocorreu um corte nos 
gastos do governo sob a justificativa de que seria a chave para a retomada do crescimento 
que havia estancado no final do mandato anterior. Esse corte atingiu fortemente o 
Programa de Aceleração do Crescimento (P.A.C.), a saúde e, sobretudo, a educação 
superior com a suspensão de bolsas de pós-graduação, atraso na transferência de verba 
para as universidades e atraso no desembolso dos recursos do Fies e do Pronatec.   
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No governo seguinte, iniciado após o conturbado período de processo de 
impeachment da ex-Presidenta da República, Dilma Rousseff, comandado pelo então 
Presidente Michel Temer (31/08/2016 - 2018), houve uma grande regressão no mercado 
de trabalho, segundo dados divulgados pelo IBGE.  

De 8,6 milhões de desempregados no governo Dilma, passou-se a ter 12,9 milhões 
de desempregados no governo Temer. Dessa forma, o mercado formal sofreu grande 
abalo, elevando assim, o número de pessoas no mercado informal.  

Iniciado em janeiro de 2019, o governo Jair Messias Bolsonaro pôs, imediatamente, 
em prática medidas econômicas de caráter neoliberal. Uma das primeiras providências 
foi um inexpressivo aumento do salário mínimo, sendo o percentual de majoração inferior 
ao anterior praticado. Assim, foi a primeira vez desde 2011 que não houve aumento real 
do salário mínimo.  

Outro destaque se deu pela assinatura da Medida Provisória da Liberdade 
Econômica que, dentre outras possibilidades, autorizou a realização de qualquer 
atividade econômica em qualquer dia da semana, inclusive em feriados. Também ocorreu 
o leilão de doze aeroportos no Brasil para a iniciativa privada durante uma concessão de 
trinta anos.      

Em 16 de abril de 2019, Bolsonaro oficializou a instituição do 13° salário para os 
beneficiários do Bolsa Família, programa de distribuição de renda criado no governo Lula, 
numa tentativa de se distanciar das prévias críticas que havia proferido durante sua 
campanha presidencial.  

Recentemente, o Senado Federal aprovou o texto base da Reforma da Previdência 
Social proposto pelo Governo Federal, que definiu, dentre outros pontos, uma nova idade 
mínima de aposentadoria tanto para homens quanto para mulheres, assim como outras 
regras que endurecem as condições de aposentadoria para os cidadãos brasileiros.  

No tocante ao âmbito dos adolescentes em descumprimento com as leis, o Partido 
Social Liberal (PSL), do presidente Jair Bolsonaro, formulou pedido ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) para flexibilização das normas do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) visando endurecer as normas aplicadas aos menores infratores.  

Desse modo, ficam claras as ideias do governo a respeito de um tema tão 
importante na seara dos direitos da criança e do adolescente, que é tem fundamental 
relevância no âmbito dos direitos humanos.  

A corte por unanimidade, no entanto, julgou improcedente a ação ADI 3446. Os 
ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, por exemplo, criticaram, 
respectivamente, a “tentativa de demonização” desses adolescentes pelo partido da 
situação e a “tentativa de criminalização da pobreza”. 

Logo, infere-se a falta de interesse por parte do governo federal em planejar 
políticas públicas que visem proporcionar uma melhor conjuntura social e econômica 
para os adolescentes em desconformidade com a lei, mais especificamente aqueles 
contemplados com a extinção de medida socioeducativa, os egressos.  

Nesse cenário, o jovem que completa o cumprimento da medida socioeducativa de 
meio fechado, ao retornar a seu território de origem enfrenta inúmeras dificuldades, 
principalmente no tocante à inserção no mercado de trabalho, que é um dos principais 
desafios enfrentados por esses jovens.  

Fatores como a desestruturação familiar, falta de oportunidades, baixa 
escolaridade e a pobreza associada ao contexto social, cultural e econômico, contribuem 
de forma impactante na busca por uma vaga no mercado de trabalho.  
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Todo esse contexto, na maioria das vezes, impossibilita o egresso a ter acesso a 
políticas socioassistenciais. Assim, é dever do Estado garantir meios que possibilitem o 
ingresso no mercado de trabalho e sua qualificação profissional. Esse tema é disciplinado 
pela Constituição Federal de 1988, ao contemplar o art. 227 em seu parágrafo 3º que 
afirma:  

 
 §3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: 
 
I - Idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado 
o disposto no art. 7º, XXXIII;  
II - Garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;  
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola;  
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; 
(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010). (BRASIL, 
1988)  
 

 

Portanto, algumas barreiras são enfrentadas para encontrar vagas de emprego 
para esses jovens, após o cumprimento da medida socioeducativa, entendemos ser 
importante a inserção deles no mercado de trabalho, para que não fiquem ociosos, e para 
além desse aspecto conseguir uma vaga com o seu perfil. 

Um ponto importante a ser destacado é o baixo nível de instrução, no qual a 
maioria dos jovens que foram do sistema socioeducativo de meio fechado, apresentam um 
baixo grau de escolaridade, em que grande parte só cursou o Ensino Fundamental I. Desta 
forma, esse é um dos principais entraves da inserção no mercado de trabalho. 

Com isso, Maciel et al (2015) aponta “A profissionalização integra o processo de 
formação do adolescente e, por isso, lhe é assegurada”, quando cumprem a medida 
socioeducativa a maioria não tem cursos profissionalizantes, assim nas unidades eles 
fazem alguns cursos para subsidiar o seu potencial e evolução da medida, porém são 
aspectos insuficientes para garantir o acesso a vagas no mercado de trabalho. 

 
[...] o empresariado brasileiro aparece nesses contextos como mais um 
ator ativo em combate das desigualdades sociais no país. Assim 
desenvolve seus negócios em meio às responsabilidades sociais. Cria-se 
uma consciência de cidadania, entre o empresariado e também na 
população. Cabe salientar que essa filantropia é adaptada com as 
vantagens e formas de lucro empresarial, ecoando um discurso neoliberal 
que prioriza o individual contra a ineficiência do Estado em solucionar os 
conflitos sociais. Cresce dessa maneira o elogio e inserção ao terceiro 
setor. Os empresários juntamente com outras organizações, contribuem 
para as políticas públicas, auxiliando uma carente parcela da população 
(CANOTILHO, 1993, p. 82). 

Existe uma crescente valorização do jovem, no que diz respeito ao mercado de 
trabalho, no qual ele pode vender sua força de trabalho em troca de uma vida digna. O art. 
170 da Constituição Federal de 1988 traz consigo valores relativos às atividades 
empresariais, nos quais empresas contemporâneas estão cumprindo com sua função 
social, além da empresarial. 

 
O ingresso do jovem no mercado de trabalho ruma diante da carência de 
emprego, para uma situação de segregação ocupacional e reforço de 

https://jus.com.br/tudo/processo
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novas condições de produção e reprodução da marginalidade social dos 
jovens. Além disso, essa inserção representa direta e indiretamente as 
condições prévias da vida familiar, quanto à raça, origem geográfica 
(meio urbano ou rural) e condições socioeconômicas (VELASCO, 2006).  
 
Sofrem a defasagem dos seus conhecimentos, principalmente pelos 
avanços tecnológicos incorporados a esses serviços e pelas diferenças 
administrativas e gerenciais na prestação dos mesmos. O distanciamento 
dos parâmetros de qualidade, de técnica, de preços, de formas de 
operação do mercado de trabalho acirra a impossibilidade de vinculação 
imediata dos egressos a postos formais e informais de trabalho. (FILHO, 
2004, p. 6). 

 
 A maioria destes jovens já trabalhava na informalidade mesmo antes de ingressar 

no sistema socioeducativo. Durante o período da medida socioeducativa, eles têm a 
oportunidade de desenvolver novas capacidades através de cursos profissionalizantes 
oferecidos pelas unidades. Ao cumprir a medida e retornar a seu território de origem, 
tentarão ser inseridos no mercado de trabalho, porém, devido ao estigma de já ter 
cumprido medida, há uma dificuldade na obtenção de cargos em postos de trabalho 
formal, sendo obrigados a exercerem atividades de trabalho informal, em sua maioria, em 
regime de exploração de direitos e em condições insalubres de trabalho.  

A falta de oportunidade de trabalho o leva a buscar outras maneiras mais rápidas 
e cômodas para conseguir recursos. Esses jovens, em sua maioria, são oriundos de 
comunidades carentes, fato que facilita o aliciamento por parte das redes de tráfico de 
drogas e assim, o retorno ao mundo do crime, contribuindo com a reincidência delitiva, 
dificultando ainda mais os planos de mudança de vida. 

Outro fator a ser considerado são os gargalos provenientes de poucas ofertas de 
trabalho em municípios de pequeno porte. Sendo estes adolescentes e jovens, ainda 
privados de liberdade, ao cumprirem a medida e retornarem ao município de origem 
esbarram na dificuldade de encontrar um emprego com o seu perfil e, também, com 
direitos trabalhistas garantidos, a exemplo do Estado da Paraíba, onde poucas são as 
cidades que dispõem de trabalho formal, este aspecto traz o impasse de inserir estes 
jovens ao mercado de trabalho.  

Logo, o Serviço Egresso busca alternativas de atuação para efetivar o acesso a 
políticas socioassistenciais, como também promover parcerias com entidades públicas e 
privadas, que favorecem a ressocialização através da inserção no mercado de trabalho 
formal, pois a falta de uma rede de proteção social fragiliza o objetivo de estabelecer um 
novo projeto de vida para esses adolescentes e jovens.  
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O ato infracional é uma adversidade social séria que vem se proliferando de forma 
considerável no Brasil. Vários destes transgressores convivem com obstáculos como 
violência, desestruturação familiar, falta de segurança e omissão do Estado em suas 
diversas formas. Esse cenário possibilita o surgimento de adolescentes transgressores. 
Diante do exposto, a análise acerca do egresso do Sistema Socioeducativo da Paraíba 
revela as diversas dificuldades na inserção no mercado de trabalho. Dentre elas estão o 
preconceito, a reincidência delitiva e o baixo grau de capacitação do egresso.  
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É fato que muitos dos egressos possuem o desejo de seguir um novo projeto de 
vida. No entanto, o preconceito da sociedade, em diversas ocasiões, não lhes permite 
oportunidades de mudança, evidenciando assim toda a estigmatização existente.  

Outro aspecto que obstaculiza a possibilidade de mudança é o fato de imensa 
parcela desses adolescentes não serem detentores de qualificações exigidas pelo mercado 
de trabalho. Na sociedade atual em que a informação é de extrema valia, a capacitação 
técnica progride e se renova a cada instante, as novas tecnologias requerem um 
aprofundamento técnico por parte do profissional, a fim de que ele adquira a aptidão 
necessária para se manter útil e produtivo ao sistema em que está inserido.  

Diante do desprezo gerado pela sociedade e da falta de perspectivas promissoras, 
associadas à desestruturação familiar e à pobreza, o egresso enxerga o retorno à 
criminalidade como o meio mais rápido para se reestabelecer no convívio social. A 
sociedade, de uma forma geral, ignora que a ausência de oportunidades aos egressos 
reflete indiretamente na questão da segurança pública, que é responsabilidade de todos e 
obrigação do Estado.  

Uma alternativa para mitigar esse cenário seria a elaboração de políticas públicas 
que propusessem ações destinadas a organizar de modo mais eficiente, assim como a 
concepção de uma legislação específica voltada a motivação, por meio de benefícios, das 
empresas para que contratem adolescentes que cumpriram medida socioeducativa. Desse 
modo, a ressocialização do egresso se daria de maneira mais eficaz.  

Um bom exemplo é o caso da empresa Pão de Açúcar que, por meio de um projeto 
social, contrata e forma jovens da Fundação Casa para o mercado, de forma sigilosa. Desde 
2004, a rede faz uma parceria com a Fundação Casa para recrutar e contratar pessoas que 
cumprem ou já cumpriram medidas socioeducativas para atuarem 
nos supermercados Pão de Açúcar e Extra e na sua sede administrativa, em São Paulo. 
Além disso, também procurar dar apoio aos familiares dos adolescentes.  

Não é novidade que a sociedade brasileira enfrenta problemas sociais graves 
advindos das desigualdades sociais existentes, que resultam na manutenção de classes, 
excluindo determinados grupos do acesso digno a direitos e garantias fundamentais 
assegurados pela Constituição de 1988, como por exemplo, a educação.  

Assim, o investimento em programas de políticas públicas voltados a elevação das 
condições escolares e laborais é fundamental, para que esses jovens possam ser 
reinseridos socialmente através da educação e do trabalho, que possuem o poder de 
emancipar e de ampliar a visão crítica sobre o mundo.  

Afinal, é completamente árdua a tarefa de refazer um projeto de vida quando se 
está submetido a uma sociedade capitalista extremamente desigual, em que o discurso 
dominante simboliza a imposição de poucos sobre muitos.  
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SISTEMA SOCIOEDUCATIVO BRASILEIRO: ANTAGONISMOS E CONTRADIÇÕES NA 
SOCIEDADE LATINO-AMERICANA 

 
Brenda Franco M. Prado 

Marília Sousa A. Dias 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A insegurança da vida urbana decorrente da violência, sobretudo das grandes 
cidades, é uma questão importante nos dias atuais. Em sua interface com a juventude 
torna-se uma das principais preocupações das sociedades. Um tema que pauta conversas 
e habita preocupações em um contexto social no qual se vê “uma justiça que prende 
negros e pobres todos os dias, aos milhares, adotando nítido viés de classe e cor, sem 
qualquer escrúpulo”, como salienta Luiz Eduardo Soares (2018). 135 

Os jovens são a parcela mais afetada pelo fenômeno da violência, seja na condição 
de vítimas, seja na condição de agressores. Cotidianamente presenciamos na imprensa 
notícias de jovens, alguns ainda bem novos, envolvidos em agressões, roubos, consumo e 
tráfico de drogas e até mesmo em homicídios. Esses jovens adolescentes, muitas vezes, 
pobres das periferias das grandes cidades, encenam os noticiários que os coloca quase 
que exclusivamente como causa da violência. Ora entre as páginas policiais, ora em seções 
e matérias cujo foco são o cotidiano das cidades. Suas imagens negativas e 
culpabilizadoras, raríssimas vezes são vinculadas aos problemas decorrentes da ausência 
de políticas públicas ou a fatores históricos e sociais. Nesse entendimento superficial do 
problema, passa ao largo a consideração das estruturas, das políticas e dos processos 
sociais que produzem e reproduzem a violência.  

Diferentes autores salientam a polissemia acerca da maneira como os jovens 
adolescentes são vistos na mídia e no senso comum. Em alguns momentos, a juventude é 
vista em sua potência, ou seja, como uma força capaz de produzir mudanças e transformar 
o futuro. Em outros, a juventude é associada à irresponsabilidade e à desordem e os jovens 
adolescentes são vistos e considerados como verdadeiros “bandidos” ou “monstros”, a 
depender do ponto de vista de quem está falando, sendo, assim, percebidos como uma 
grave ameaça à ordem pública, tendo sua imagem associada às representações mais 
contemporâneas sobre o medo das ruas, dos pobres, dos movimentos e coletivos sociais, 
da diversidade. 136 

Neste contexto, a discussão em torno de formas de coerção e punição de jovens 
conflitados com a lei tem ocupado muitos legisladores e políticos. A cobrança por 
respostas mais efetivas do poder público é permanente e a solução encontrada e debatida, 
por parte considerável dos países latino-americanos, passa pela redução da maioridade 
penal e pelo aumento do tempo de privação de liberdade de jovens. Mais importante, no 
entanto, antes mesmo de tratar de penalidades, é urgente criar medidas e instituir ações 

 
135Matéria publicada pela rede de comunicação livre Mídia NINJA, em 06/04/2018. Disponível em    
http://midianinja.org/luizeduardosoares/e-preciso-que-os-democratas-deixem-de-lado-suas-
divergencias-e-se-unam-contra-a-prisao-de-lula/  Acesso em 28/04/2018 
136Relembramos, aqui, o livro organizado por Marília Pontes Sposito (2009), que apresenta “O Estado da 
Arte sobre juventude na pós-graduação brasileira: Educação, Ciências Sociais e Serviço Social (1999-2006).  

http://midianinja.org/luizeduardosoares/e-preciso-que-os-democratas-deixem-de-lado-suas-divergencias-e-se-unam-contra-a-prisao-de-lula/
http://midianinja.org/luizeduardosoares/e-preciso-que-os-democratas-deixem-de-lado-suas-divergencias-e-se-unam-contra-a-prisao-de-lula/
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para impedir os assassinatos brutais de jovens, que vêm acontecendo todos os dias e 
tornando-se um elemento comum no cenário das periferias brasileiras. 137 

O Mapa da Violência, elaborado pelo sociólogo Julio Jacob Waiselfisz (2015),138 
aponta que, entre 1980 e 2010, morreram mais de 800 mil pessoas vítimas de disparo de 
algum tipo de arma de fogo. Nesse período, as vítimas passam de 8.710 no ano de 1980 
para 42.416 em 2012, um crescimento de 387%. Entre os jovens adolescentes com idades 
entre 15 e 29 anos, a incidência foi ainda maior, registrando um crescimento de 463, 6% 
do número de vítimas, com o aumento de 655,6% de homicídios. Em torno de93% das 
vítimas são homens. Homens negros morrem três vezes mais que homens brancos, e as 
vítimas com baixa escolaridade também são maioria. São mortes “matadas, não são 
mortes morridas”, lembrando João Cabral de Melo Neto (2007). São mortes matadas por 
arma de fogo, usadas em 81,9% dos homicídios de jovens adolescentes de 16 anos e em 
84,1% dos assassinatos na faixa de 17 anos. 139 

Essas pesquisas não ignoram que os jovens colaboram com a violência e têm 
participação como autores nesse percentual de mortes. Entretanto, dos 21 milhões de 
adolescentes envolvidos em algum crime, apenas 0,01% cometeu atos contra a vida e 
menos de 5% dos delitos são cometidos por jovens, sendo que entre eles, a maioria 
absoluta, são delitos contra o patrimônio”. 140 Nesse sentido, tais discussões além de 
enfatizarem a importância da desconstrução dos mitos que vinculam os jovens à produção 
da violência e que os tornam o público a quem se destina o aparato do Sistema 
Socioeducativo brasileiro, evidenciam o tamanho da dívida social do Estado e da 
sociedade com esses jovens. 

 
2 “O SENTIDO DE UMA HISTÓRIA DEPENDE DO PONTO A PARTIR DO QUAL 
COMEÇAMOS A CONTÁ-LA” 141 
 

Nos territórios dos Centros Socioeducativos, geralmente nas periferias das 
grandes cidades, acautelados entre as grades dos presídios, estão jovens adolescentes, em 
sua maioria homens, negros e pobres, com suas jovens histórias marcadas pelas 
estruturas e dinâmicas das sociedades de classe e das desigualdades sociais, pelas 
heranças da conquista predatória dos territórios e povos latino-americanos. Dinâmicas 

 
137De acordo com Gary Stahl (2015), representante do UNICEF no Brasil, os jovens brasileiros são hoje mais 
vítimas do que autores de atos infracionais. O homicídio de jovens supera o número de mortes por acidente 
de trânsito nessa faixa etária. Dos 21 milhões de adolescentes, apenas 0,01% cometeu atos contra a 
vida. Oshomicídios representam quase metade das causas de morte entre jovens de 16 e 17 anos. Em um 
universo de 85 países, o Brasil ocupa a terceira posição em relação à taxa de homicídios de jovens entre 15 
e 19 anos. São 54,9 mortes a cada 100 mil, atrás apenas de El Salvador, 55,8, e México, 95,6 mortes por 100 
mil. Disponível em: <http://www.unicef.org/brazil/pt/media_29163.htm>. Acesso em: 25 nov. 2015. 
138Mapa da violência: Mortes matadas por arma de fogo. Brasília, 2015. Disponível em 
https://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/mapaViolencia2015.pdfAcesso em: 10 outubro de 2018. 
139 Em um universo de 85 países, o Brasil ocupa a terceira posição em relação à taxa de homicídios de jovens 
entre 15 e 19 anos. São 54,9 mortes a cada 100 mil, atrás apenas de El Salvador, 55,8, e México, 95,6 mortes 
por 100 mil. Disponível em: http://www.osul.com.br/homicidio-e-a-principal-causa-de-mortes-de-jovens-
de-16-e-17-anos-no-pais-2/ Acesso em: 25 nov. 2015.  
140Conforme a projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para uma população total 
do país de 202.768.562 em 2014, a população adolescente (12 a 18 anos) é equivalente a 24.042.852. 
Portanto, a medida de privação de liberdade e restrição de liberdade representa 0,1% dos adolescentes 
dentre a população de 12 a 18 anos no país. LEVANTAMENTO ANUAL SINASE 2014. Brasília: Secretaria 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos, 2017 
141 SOARES, 2011, p.18 

http://www.unicef.org/brazil/pt/media_29163.htm
https://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/mapaViolencia2015.pdf
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inscritas no que o sociólogo humanista peruano Aníbal Quijano (2005) denomina 
“racialização das relações de poder”, ou seja, enxergar o “outro” como dominado e 
colonizado a partir do conceito de raça. E nesse sentido, levando a diversidade étnico-
racial dos povos originários nas Américas a ser transformada em padrão de superioridade 
versus inferioridade humana, intelectual, cultural e moral, conforme sistema de 
classificação social, expressão do poder-saber que o capitalismo torna mundial. Nessa 
situação, esses jovens foram levados à condição de pobreza, de inferiorização, de 
discriminação e preconceitos étnico-raciais. Marcados pelo abandono do Estado e das 
políticas públicas, são jovens adolescentes socialmente constituídos e juridicamente 
instituídos como “infratores”. São jovens marginalizados e oprimidos que foram privados 
de sua humanidade, nos dizeres de Arroyo (2018). São sobreviventes de histórias que 
somente compreenderemos se observarmos o ponto de onde começaram, como bem 
destaca Soares (2011). 

 Nessa direção, é importante considerar como os jovens vivem e elaboram suas 
situações de vida, e como são organizadas as políticas públicas em torno da garantia de 
seus direitos, conforme salientam Carrano e Dayrell (2003). Os autores fazem uma 
observação fundamental acerca da discussão sobre adolescência e juventude na 
implantação de políticas públicas. Enquanto o “Estatuto da Criança e do Adolescente” 
(ECA) estabelece que adolescente é a pessoa entre 12 e 18 anos de idade, o “Estatuto dos 
Jovens” (Lei nº 12.852/2013) declara que são jovens as pessoas cuja faixa etária esteja 
entre 15 e 29 anos de idade. Desse modo, parte dos adolescentes em conflito com a lei 
compõe a categoria jovens.  

Ainda quanto à atenção das políticas públicas para a juventude, Sposito e Carrano 
(2003) alertam que esse recorte etário (adolescente), proposto pelo ECA   impõe modos 
próprios de conceber as ações públicas que, se tomadas exclusivamente pela idade 
cronológica e pelos limites da maioridade penal, acabam por excluir um conjunto de 
indivíduos que permanecem no campo possível de ações. De um lado, porque eles ainda 
estão, efetivamente, na condição juvenil. De outro, porque as políticas públicas 
desconsideram uma faixa de jovens pobres, filhos de setores populares e segmentos 
oriundos de classes médias urbanas empobrecidas. 

Ao deixar em aberto o período da juventude, a legislação acaba provocando 
frequentes imprecisões e lacunas na consideração das realidades e demandas dos que 
estão acima de 18 anos de idade. Além de uma tendência a homogeneizar uma condição 
social, tais imprecisões colaboram para que as análises recaiam sobre o fenômeno da 
violência, e não sobre o sujeito sociocultural e suas múltiplas formas de ser e estar no 
mundo. A noção de juventude, como permanente construção, permite-nos pensar além 
dessas fronteiras e considerar a multiplicidade dos grupos juvenis, bem como suas várias 
formas de interação com a sociedade, de organização e de expressão social, econômica, 
cultural e política.  

Salientamos essas proposições e a importância de considerar os contextos sócio-
históricos que constituem e circunscrevem a condição juvenil, que não se reduz a uma 
passagem para a vida adulta. Sobre isso, Carrano e Dayrell (2003), discutindo as reflexões 
de Melucci (1992), declaram-nos que há outra forma de compreender a adolescência e a 
juventude, partindo da ideia de que o início da juventude pode ser marcado fisicamente 
por algumas características corporais e psicológicas, como a capacidade para uma vida 
sexual ativa e para assumir responsabilidades sem a intervenção familiar. Existe um 
desenvolvimento físico, psíquico, social e econômico que marcaria a entrada nessa etapa 
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da vida, porém, esse caminho temporal não implica, necessariamente, uma evolução 
linear, crescente ou, simplesmente, cronológica.  

Tendo em vista essas reflexões, justificamos a opção de chamar de “jovens”, ou 
mesmo “jovens adolescentes”, os/as jovens que se encontram acautelados/as nos centros 
socioeducativos. Ao conjugar as noções de adolescência e juventude, acreditamos alargar 
a compreensão sobre essas categorias socialmente construídas e ampliar as 
possibilidades de discussão das políticas públicas que lhes são dirigidas. Ressaltamos 
também a noção de juventudes, no plural, para enfatizar a diversidade de modos de ser 
jovem, tal como formula Dayrell (2006). Além do mais, estamos tratando de sujeitos 
socioculturais que vivem sua condição com base nos modos de ser e de viver, 
característicos de sociedades distintas, embora unidas pela construção social que 
configura a América Latina.    

Efetuadas essas considerações, em busca de uma compreensão mais ampla dessas 
relações e seus significados, consideramos essencial compreender o lugar atribuído aos 
jovens adolescentes brasileiros, pobres, negros, conflitados com a lei em normativas 
internacionais e nacionais. 

 
2.1 Esses jovens adolescentes entre as doutrinas e as legislações latino-americanas 

 
A história da infância na América Latina é a história de seu controle (MÉNDEZ; 

CARRANZA, 1992). Ela pode ser narrada com base no estudo dos mecanismos punitivos e 
assistenciais que a inventam, modelam e reproduzem. Mas essa história não é a mesma 
para todas as crianças. Ela se faz baseada nas desigualdades sociais, na iniquidade entre 
crianças que têm sua infância e sua adolescência garantidas, e aquelas, chamadas 
“menores”, que estão submetidas aos aparatos jurídicos e assistenciais, pretensamente 
destinados a abrigar, a educar ou a corrigir, reeducando-as para o convívio social.   

Nas infâncias do Brasil, destacadas neste estudo, estão violentamente inscritas as 
desigualdades sociais em todas as suas formas e desdobramentos. Nelas, estão outras 
tatuagens: das historicidades de classe, de gênero, dos pertencimentos étnico-raciais. Sob 
os nossos meninos e meninas pobres, negros e negras, das favelas, dos mocambos, das 
florestas, dos sem-terra, dos sem-teto e milhares de outros, sob essa gente “sem eira nem 
beira, nem ramo de trigueira, que não se encontrava sob a égide de ninguém”,142 incidiu a 
chamada Doutrina da Situação Irregular. Tal doutrina, ainda que vagamente formulada, 
marcou decisivamente as legislações destinadas aos “menores” do continente latino-
americano.143 Ela consistia na suposta proteção de uma categoria de sujeitos pobres e 
abandonados, “futuros delinquentes”, argumento que legitimava formas irrestritas de 
intervenção e de controle desses sujeitos.  

A fim de compreender de quem seriam esses “menores”, Méndez e Carranza 
(1992) recorrem à pesquisa patrocinada pelo Instituto Latinoamericano de las Naciones 
Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento Del Delincuente (ILANUD).144  Em sua 
segunda etapa, tal investigação reuniu dados de dezoito países da região, entre eles: 
Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Chile, Equador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, República Dominicana, Peru, Uruguai e 
Venezuela. Os jovens adolescentes que passaram pelos Tribunais desses países 

 
142 RIZZINI e PILOTTI, 2011, p.324. 
143MÉNDEZ, 2001, p. 63. 
144Essa parte da pesquisa encontra-se no livro Del Reves al Derecho. La condición juridica de la infancia en 
America Latina (1992), organizado por Emílio Garcia Méndez e Elías Carranza. 



417 

 

pertenciam a um setor social e econômico bem específico que, como sinalizado acima, 
desde muito cedo, são privados de direitos básicos, marginalizados e criminalizados. 

Ainda de acordo com a pesquisa, os “menores” que passaram pelos Tribunais 
desses países eram, em sua maioria, do sexo masculino (75%); encontravam-se com 
quatro anos de atraso escolar; viviam em periferias; trabalhavam em atividades que não 
requeriam qualificação ou obtinham recursos financeiros em atividades ilícitas; e, por fim, 
contribuíam com o sustento de seu núcleo familiar. Eles viviam com o pai e a mãe 
subempregados ou desempregados ou, na maioria das vezes, viviam com sua mãe e 
conviviam com a ausência do pai.145 

As realidade e histórias difusas desses “menores” latino-americanos, abandonados 
pela sociedade, podem ser vistas não apenas nas ruas e instituições socioeducativas, tanto 
quanto estão presentes em estudos dos domínios das Ciências Humanas e Sociais, como 
também as distinguimos na literatura e nas artes. No cinema, entre outros filmes 
produzidos na cinematografia latino-americana, pelas lentes surrealistas de Luis Buñuel, 
esses e essas menores estão no filme “Los Olvidados” (1950) em cenas e cenários no 
México, em que são observadas situações de crueldade, em que eles se sentem culpados, 
porém, das quais são vítimas, na verdade. Entre misérias, roubos, abandonos afetivos e 
conflitos familiares, a marginalidade e a delinquência ocupam a tela e transcendem aos 
personagens. 

A Doutrina da Situação Irregular baseou-se em um modelo jurídico de legitimação 
da intervenção estatal sobre os mundos desses “menores”; intervenção limitada somente 
pela chegada de sua maioridade. Constituiu-se, dessa maneira, como um eficiente 
instrumento de controle social, especialmente pelo suposto potencial de criminalização 
da pobreza. Persistindo, por um longo período na América Latina, como a principal matriz 
de pensamento em seus domínios, essa Doutrina foi o fundamento para a produção das 
legislações referentes aos direitos dos “menores”.Essa etapa, denominada por Méndez 
(2008) como “tutelar”, surgiu como uma reação de indignação ante as condições 
promíscuas em que viviam os “menores”, dentro de alojamentos carcerários 
compartilhados com adultos. Com base na experiência da Europa Ocidental e dos Estados 
Unidos, que, por volta de 1920, já haviam criado uma legislação e uma administração 
especializadas na “questão do menor”, tais iniciativas são adotadas na América Latina.  

Primeiramente foram adotadas na Argentina, que, em 1919, aprovou a “Lei 
Agote”,146 e em pouco tempo, nos demais países latino-americanos. Antes de romper com 
o velho sistema, contudo, tais reformas coexistiram com a concepção de criança e de 
jovens como “menores” abandonados e delinquentes, por isso, sujeitos às medidas 
judiciais, às práticas e aos métodos coercitivos. Como variações de uma mesma melodia, 
as leis que caracterizaram esse modelo tutelar vigoraram na América Latina de 1919 até 
1989. As características de tais leis incidem sobre um complexo tutelar que pode ser 
sistematizado da seguinte maneira: é o “menor” quem está em situação irregular, por isso, 
ele é objeto de intervenção do Estado protetor, por meio do juiz de menores, agente com 
competência ilimitada e discricional. Isto é, a decisão de privar os jovens adolescentes de 

 
145MÉNDEZ e CARRANZA, 1992, p .9-10. 
146A “Lei Agote” nasceu com propósitos discricionários dirigidos aos filhos de estrangeiros nascidos na 
Argentina. Como não podiam ser expulsos, a lei foi criada para "confinar" os menores de 16 anos. 
Disponível em: 
http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/jornal_crp/145/frames/fr_nuestra_america.aspx. Acesso 
em: 10 fev. 2017. 
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sua liberdade dependeria, exclusivamente, da situação de risco em que se encontravam. 
Esse sequestro e essa judicialização dos problemas vinculados à infância empobrecida e 
à patologização dos conflitos de natureza social acabam por inventar, também, a 
delinquência juvenil como “profecia autocumplida”, 147criminalizando a pobreza. 

Após quase um século desses pretensos movimentos que se apresentavam como 
salvadores de crianças, nos dizeres de Beloff (1999), em 1989, foi inaugurada a etapa da 
Proteção Integral, com a aprovação pela Assembleia Geral das Nações Unidas da 
Convenção Internacional dos Direitos da Criança (CIDC), tornando-se o símbolo da fase 
que se inicia a partir da década de 1990. Essa nova doutrina busca romper, radicalmente, 
com a Doutrina da Situação Irregular, pois adota como referênciaos direitos humanos, 
sobretudo, aqueles específicos de todas as crianças e jovens adolescentes. Em primeiro 
lugar, “iguala” todas as crianças e jovens adolescentes, considerando suas especificidades, 
e, em segundo lugar, reconhece-os como sujeitos de direitos.  

É importante retomar e ressaltar o contexto político e econômico em que se 
ratificou a CIDC, na região latino-americana. Em meados de 1980, a América Latina 
começa a deixar os tempos duros do autoritarismo e das ditaduras que marcaram sua 
história. Ainda que incipientes, processos de redemocratização despontam pelo território 
dessas Américas, demonstrando uma maior sensibilidade de governos e da própria 
população para a discussão dos direitos das crianças e dos jovens adolescentes. No estudo 
produzido pela Red Latinomericana y Caribenha por la Defensa de los Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes (REDLAMYC), 148 encontramos a indicação de que esse período foi a 
“década perdida na história do desenvolvimento econômico da América Latina”. Ao lado 
do endividamento dos países e de suas populações, da perda significativa de renda em 
quase todos os países da região, observamos, porém, o fortalecimento dos movimentos 
sociais, das instituições democráticas e avanços em relação à organização da sociedade 
civil. A situação das “crianças de rua”, então, passou a receber a atenção dos movimentos 
sociais que impuseram a adoção de abordagens diretas e imediatas concernentes “a 
simple vista la presencia de niños y adolescentes em las calles de las áreas centrales de 
medianos y grandes centros urbanos”. 149 

Tal movimento ocorreu, contudo, em meio à implementação de uma série de 
austeras medidas políticas e econômicas. Sob o argumento de gerar “caixa” para o 
pagamento da dívida externa, as políticas neoliberais, praticadas na região delegaram, ao 
livre mercado, a regulação dos bens e serviços públicos, e autorizaram privatizações e 
terceirizações que aprofundaram as desigualdades na América Latina. Paradoxalmente, é 
nesse contexto que os países da região firmaram e ratificaram a CIDC, comprometendo-
se a garantir os direitos das crianças e dos jovens adolescentes, formulados pelos 
preceitos de uma proteção integral e direcionados para todas as crianças e adolescentes. 

A CIDC, oficializada como lei internacional e instrumento de direitos humanos, em 
1989, teve como antecedente direto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1959) 

 
147 BELLOF, 1999, p.15. 
148 A REDLAMYC construiu um balanço regional sobre a implementação da CIDC na América Latina e 
Caribe, após 20 anos de sua aprovação. Tal estudo se encontra no documento intitulado “Estudio de 
balance regional sobre la implementación de la Convención sobre los derechos del niño en América y el 
Caribe. Impactos y retos a 20 años de su aprobación, nov. 2009.” Disponível em: 
http://www.derechosinfancia.org.mx/libro%20balance%20regional%20interior%20web.pdf. Acesso em: 
15 mar. 2016. 
149REDLAMYC, 2009, p. 22. 
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e condensa os preceitos expressos em documentos internacionais.150 Trata-se de uma 
Carta Magna que visa à proteção integral de crianças e adolescentes de todo o mundo, 
consubstancia nas etapas da separação, da participação e da responsabilidade. O conceito 
de separação refere-se à necessária distinção, a começar pelo plano normativo, entre os 
problemas de natureza social e aqueles conflitos específicos com a lei. O conceito de 
participação se refere ao direito de formar uma opinião e de expressá-la livremente. O 
caráter progressivo do conceito de participação pressupõe o conceito de 
responsabilidade social e, concomitantemente, uma responsabilidade de tipo 
especificamente penal. 

A concepção de “proteção integral”, como a proteção de direitos, 151 é uma noção 
aberta, que pressupõe a busca permanente de melhores condições para assegurar as 
garantias constitucionais às crianças e jovens adolescentes. Nessa perspectiva, um 
sistema legal e institucional de proteção integral de direitos de crianças e jovens 
adolescentes deve apresentar, em termos gerais, o reconhecimento e a promoção de 
direitos que, quando ameaçados ou violados, precisam ser restabelecidos pelo Estado, 
pela família e pela sociedade por meio de mecanismos e procedimentos administrativos 
e judiciais. Com base nos ordenamentos da Doutrina da Proteção Integral, cada país da 
região latino-americana criou suas próprias legislações. Em tais documentos legais, 
juristas, educadores e representantes políticos buscaram romper, ao menos no âmbito 
normativo, com um modelo penal que era indiferenciado dos adultos e com aquela antiga 
concepção tutelar, trazendo a criança e o jovem adolescente para a condição de sujeito de 
direitos. Assim, caso alguma criança se envolva em atos ilegais, somente poderá 
responder por meio de medidas de proteção. Os jovens adolescentes, por sua vez, assim 
com as crianças, são inimputáveis, porém, penalmente responsáveis de acordo com a lei 
de responsabilidade penal juvenil, específica de cada país. 

Em artigo na “Revista de La Universidad de Palermo”, Viña (2010, p. 153-154) 
aponta que, independentemente de como cada país interpreta o processo dirigido a 
crianças e jovens adolescentes, todas as leis latino-americanas reformadas comungam 
com a ideia de que é necessária uma intervenção educativa, que se efetiva, sobretudo, por 
meio da imposição de regras de conduta.152 É por essa razão que o conjunto de 
ordenamentos jurídicos, advindos dessas legislações latino-americanas, recebe 
denominações como “sanções”, “medidas”. Em sua operacionalização, essas “medidas” ou 
“sanções” notificam os jovens de que devem responder pelos seus atos, e, ao mesmo 
tempo, buscam criar condições para que eles encontrem um caminho diferente daquele 
do crime e da violência. Para tanto, tais “medidas” preveem um conjunto de práticas 
políticas, jurídicas e pedagógicas a serem desenvolvidas nas instituições e órgãos 
executores do sistema de responsabilidade penal juvenil. 

 
150Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça de Menores – Regras de Beijing 
(1985); Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens privados de liberdade (1990); 
Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência juvenil – Diretrizes de Riad (1990).   
151 BELLOF, 2009, p.35. 
152De acordo com o autor, as legislações da América Latina podem ser divididas em três grandes grupos. No 
primeiro grupo, encontram-se as leis da Bolívia, da Venezuela e de El Salvador, que compreendem o 
processo juvenil como um fim estritamente instrumental para a elucidação do fato, para a atribuição de 
responsabilidade e para a mensuração da pena. No segundo grupo, estão as leis do Brasil, do Peru, do 
Panamá, da República Dominicana e de Honduras, que avançam ao afirmar a existência de uma finalidade 
educativa na atuação da justiça juvenil. E, por fim, no terceiro grupo, estão as leis do Equador, da Nicarágua, 
da Guatemala e de Costa Rica, que reconhecem uma finalidade educativa precípua nesse tipo de processo 
judicial. 
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Outro importante levantamento para a compreensão da situação de jovens 
adolescentes em situação de privação de liberdade na América Latina, foi organizado pela 
Agência Católica para a Infância (Bureau International Catholique pour l’ Enfance/BICE) 
e financiado pela União Europeia e pela Fundação Universitária Luis Amigó (FUNLAM). 
Realizada entre os anos de 2003 e 2004, essa pesquisa foi sistematizada no livro “Infância 
sem grades. De-sencadeando uma promessa. Crianças privadas de liberdade na América 
Latina e um país da América Central (Guatemala)”. Contemplando 11 países – Argentina, 
Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela 
–, o estudo em questão envolveu a análise de documentos governamentais e não 
governamentais, a aplicação de questionários, a realização de entrevistas e a observação 
in loco. 

A despeito do tempo transcorrido entre a realização dessa pesquisa e a situação 
atual, as condições de atendimento aos jovens privados de liberdade na América Latina 
devem ser exploradas neste estudo, pois, conforme observaremos adiante, esse panorama 
persiste atualmente. Os dados reunidos apresentam muitas semelhanças entre aqueles 11 
países. De modo geral, observou-se uma discrepância significativa entre o que é 
propugnado nas leis e as situações cotidianas. A despeito do caráter de excepcionalidade, 
a “medida” com privação de liberdade, é uma das mais aplicadas pela justiça da infância e 
juventude. E, ainda, os jovens em situação de proteção e em cumprimento desta “medida 
socioeducativa” encontram-se todos juntos em instituições com privação de liberdade. 
Em quase todos aqueles países, o isolamento e a suspensão de visitas de familiares são 
utilizados como castigo para o descumprimento de regras disciplinares. Os jovens 
adolescentes, em sua maioria, desconhecem seus próprios processos judiciais e têm pouca 
clareza sobre quais são os seus direitos. A estrutura física dos centros socioeducativos de 
internação se assemelha à das instituições carcerárias destinadas ao público adulto. 
Observa-se, igualmente, que, para os 11 países latino-americanos pesquisados, uma 
característica marcante dos jovens adolescentes privados de liberdade é a sua baixa 
escolaridade. 

Considerando essa situação, é preciso salientar que nenhuma lei vinculada com a 
condição jurídica da infância, nem mesmo a CIDC ou as legislações locais dela decorrentes, 
conseguem transformar, automaticamente, a realidade de crianças e de jovens pobres 
latino-americanos. Entretanto, como acentua Beloff (2009, p. 43), sem um marco legal e 
um desenho institucional de legitimação das políticas, práticas e abordagens da Proteção 
Integral, certamente o desafio se tornaria ainda maior.  

No intuito de tentar compreender um pouco as políticas de atendimentos à infância 
e adolescência no Brasil, apresentamos um breve relato, sem a intenção de uma análise 
histórica profunda, da passagem do Código de Menores (1927) ao Estatuto da Criança e 
do Adolecente (ECA, 1990). 

 
2.2 Essas jovens histórias no cenário brasileiro 

 
Até a Constituição Federal de 1988 e o ECA (Lei 8.069/1990), as questões 

relacionadas à criança e à adolescência empobrecida eram resolvidas por meio de 
instituições de caridade e de repressão. As legislações que tratavam o assunto foram 
construídas em um contexto histórico marcado pelas desigualdades sociais e refletem os 
períodos já elucidados por Méndez (2006). No caso das crianças brasileiras, foram muitas 
as mãos pelas quais passaram: as dos jesuítas; as dos senhores de escravos; as das 
Câmaras Municipais e da Santa Casa de Misericórdia; dos asilos; dos higienistas e dos 



421 

 

filantropos; dos tribunais; da polícia; dos patrões; das famílias; do Estado; das Forças 
Armadas; dos Juízes de Menores e, por fim, da sociedade civil.153 

São numerosos os paradoxos e as contradições existentes nessas propostas vindas 
de diferentes mãos. Elas espelham as diferentes conjunturas políticas ao longo da história, 
bem como as relações entre as forças que forjaram as políticas para a infância latino-
americana, tanto quanto refletem concepções, preconceitos e estereótipos relativos aos 
pobres, de um modo geral.154Se, na colonização, as crianças indígenas sofreram um 
processo de violência simbólica, quando não, um extermínio físico, bem como um cenário 
de aculturação pelos jesuítas, no período do Império, a exploração dos escravos deu 
continuidade a esse processo. Esse período foi marcado por um elevado índice de 
mortalidade infantil das crianças negras por falta de cuidados advindos das condições 
precárias de vida. 

Em meados do século XIX, os higienistas se propuseram a intervir nas precárias 
condições higiênicas das instituições que abrigavam os menores. Os asilos, os abrigos e as 
Casas dos Expostos tiveram de se adequar aos novos preceitos de higiene social. Os 
higienistas identificavam-se com os movimentos filantrópicos, que se distinguiam dos 
movimentos caritativos por seus métodos, considerados científicos e independentes da 
caridade alheia. Contudo, logo, os dois movimentos se tornaram sinônimos. Tanto as 
instituições encarregadas da prevenção como aquelas destinadas à regeneração tinham 
como objetivos adequar a criança pobre ao hábito do trabalho e preservar a ordem 
pública.  

É importante destacar, que nesse período, no Brasil, as fábricas cresciam 
vertiginosamente, assim como a demanda por trabalhadores. Várias crianças passaram 
atrabalhar, com carga horária igual à dos adultos, sujeitos às mesmas condições de 
trabalho e com menor custo financeiro. Os grandes empresários viam como positiva essa 
prática de adoção da mão de obra de crianças, pois acreditavam que retiravam das ruas 
sujeitos que estavam próximos ao perigo e na ociosidade. Mesmo com a promulgação do 
Código de Menores Mello Matos em 1927, que proibia o trabalho de menores de 12 anos, 
essa prática teve continuidade por um longo período, e a lei ficou em descumprimento 
por várias décadas. 

Na passagem do século XIX para o século XX, a ideia de um “novo direito” começa 
a ser defendida por juristas em congressos internacionais. Isso porque os estudos da 
medicina e da psicologia avalizavam novas possibilidades de formação do homem, com 
base na criança. Dessa maneira, se, por um lado, as crianças eram vistas como futuro da 
nação, por outro, elas representavam uma ameaça à ordem social e ao futuro, caso se 
desviassem da norma. Assim, deveriam ser retiradas das ruas e de ambientes viciosos o 
mais rápido possível, para que não se embrenhassem pelos caminhos da criminalidade. 
Era, portanto, a justiça para as crianças consideradas criminosas, e assistência/prevenção 
para aquelas que poderiam estar em perigo. As propostas foram elaboradas baseadas 
nessas duas frentes. Por determinação do Código de Menores de 1927, são criadas as 
“escolas de reforma”, dirigidas apenas àqueles considerados em “situação irregular”. 

 
153O livro “A arte de governar crianças: A Infância sem disfarces: uma leitura histórica”, organizado por Irene 

Rizzini e Francisco Pilloti (2011), constitui referência para compreender a situação atual da infância 

brasileira, tanto pela riqueza interpretativa dos períodos históricos, como pelo enfoque que combina essa 

análise com uma visão integrada da inter-relação entre referencial jurídico, políticas sociais, resposta 

institucional com base no Estado e as ações empreendidas pela sociedade civil. 
154FALEIROS, 2011. 
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Nessa “situação”, estavam os menores, de um ou outro sexo, abandonados ou 
delinquentes, com menos de 18 anos de idade.   

A infância tornou-se objeto dos juristas, e o termo “menor” foi incorporado ao 
vocabulário corrente. Foram classificados como “menores abandonados”, os 
desamparados, vadios, mendigos e libertinos. E como “menores delinquentes”, foram 
designados os autores ou cúmplices de crimes e os pervertidos. Para cada grupo de 
classificação, o Código de Menores estabeleceu as idades por meio das quais a menoridade 
deveria ser tratada. O saber científico-jurídico que sustentava a “situação irregular”, 
preconizada pelo Código, denominava como “menor” em situação de “abandono”, todos 
aqueles menores de 18 anos, que não tinham pais, e aqueles que estavam, sob o foco da 
lei, moralmente abandonados, seja porque suas famílias não tinham condições financeiras 
ou morais de educá-los. Os agrupados na categoria “menores delinquentes” eram aqueles 
maiores de 14 e menores de 18 anos e autores de algum delito.  

Com esse aparato legal, o Juiz de Menores adquire amplos poderes para decidir 
pelo destino das crianças e adolescentes em situação de abandono e delinquência. Os 
menores, considerados em “situação irregular” pela justiça, deveriam ser encaminhados 
para asinstituições disciplinares, podendo, em alguns casos, ficar em liberdade vigiada 
sobre a proteção do Estado ou, ainda, entregues a tutores escolhidos pelo Juiz de Menores. 
Nesse período, já estava presente a ideia da proteção da sociedade daqueles que poderiam 
lhe causar dano.155As políticas direcionadas aos “menores” e às crianças se consolidavam 
com base em órgãos públicos diferenciados. Os “menores” eram de responsabilidade da 
assistência e da justiça, enquanto as crianças estavam sob a responsabilidade da educação 
e da saúde.  

No governo de Getúlio Vargas, em 1940, criou o Departamento Nacional da Criança 
(DNCr),156 órgão vinculado ao Ministério da Educação e Saúde, com o objetivo de 
coordenar, normatizar, estabelecer diretrizes mais “científicas” às atividades de atenção 
à infância. Um ano depois, foi criado o Serviço de Assistência aos menores (SAM),157 o 
primeiro órgão federal responsável pelo controle da assistência no Brasil. Vinculado ao 
Ministério da Justiça e aos Juizados de Menores, o SAM exercia uma função parecida com 
a do sistema penitenciário, porém, direcionado aos menores de dezoito, orientava e 
fiscalizava os educandários particulares, investigava esses “menores”, com exame 
psicopedagógico, distribuindo-os pelos estabelecimentos específicos para cada 
público.158 Os carentes e abandonados eram direcionados para escolas agrícolas e 
urbanas, com o intuito de aprenderem um ofício e saírem da ociosidade. Os que infringiam 
as leis eram internados em Casas Correcionais e Reformatórios.  

O SAM foi extinto na década de 1960, e, já no contexto do regime militar, em 1964, 
foi substituído pela Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor (Fundabem), que criou a 
Política Nacional de Bem Estar do Menor (PNBEM). 159 O cenário nacional era de intenso 
processo de urbanização e migração de pessoas para as cidades, e as famílias viviam em 
extremas dificuldades econômicas. Observa-se, nesse sentido, o surgimento das regiões 
metropolitanas em paralelo com a expansão da pobreza. O mercado de trabalho não 

 
155 FALEIROS, 2011, p. 47. 
156Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2024-17-
fevereiro-1940-411934-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 02 jul. 2017. 
157Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3799-5-
novembro-1941-413971-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 02 jul. 2017. 
158FALEIROS, 2011, p .54. 
159Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4513-1-dezembro-1964-
377645-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 2 jul.2017. 
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conseguia absorver a todos, seja quanto ao número, seja pelas limitações quanto a sua 
qualificação como mão de obra, o que levou a um processo de marginalização social de 
segmentos da população brasileira.160 

Como as famílias apresentavam dificuldades para dar conta dos filhos, esses 
“menores” tornaram-se o alvo da PNBEM, que recorreu ao internamento em instituições 
destinadas à reeducação e posterior readaptação social. A Funabem articulou um modelo 
de atendimento, operacionalizado e executado pela Febem nos órgãos estaduais, 
inovando a forma de organização do trabalho técnico com equipes interdisciplinares. 
Contudo, também a Funabem sucumbiu à doutrina do encarceramento, repetindo os 
mesmos erros do SAM. A diferença era que agora, ao lado da ação desumana e 
desagregadora no interior das instituições, havia o discurso humanista. A internação 
ainda era vista como uma saída possível aos pobres, colocando-os em um local onde 
poderiam ser educados, onde tinham comida e assistência social. A rigor, o discurso 
repetido à exaustão, encobria as desumanidades recorrentes nessas unidades de 
readaptação.  

Em plena ditadura militar, em 1979, o novo Código de Menores foi promulgado, 
adotando expressamente a Doutrina da Situação Irregular. O novo Código define a 
situação irregular como a privação de condições essenciais de subsistência, por ação ou 
irresponsabilidade dos pais.161 A vítima torna-se o réu. As questões sociais não são 
problematizadas, mas reduzidas à questão jurídica e assistencial. O novo Código 
enfatizava, assim, a associação entre a pobreza e os comportamentos desviantes,162 e 
novamente, elaborado, exclusivamente, por juristas, esse novo Código manteve a visão 
assistencialista e repressiva, revelando uma associação direta entre a pobreza e a 
delinquência. Além disso, esse documento deixou de se referir à criança e ao adolescente 
como “menor abandonado” e “delinquente”, adotando a expressão “Menor em Situação 
Irregular”.  

Mantendo a dimensão política das desigualdades sociais, os “menores em situação 
irregular” eram aqueles que já estavam em alguma dificuldade ou “em perigo” de estarem. 
Em nome de uma suposta proteção do “menor”, amplia-se o poder do Juiz de Menores 
para intervir desde a privação de condições essenciais à subsistência e omissão dos pais, 
até a autoria de infração penal. Em análise realizada no campo do Direito Penal, Sposato 
(2011) aponta que as categorias que conceituam a doutrina jurídica da Situação Irregular 
fizeram do Juiz de Menores “um pai de família”. O termo “menor” tornou-se ainda mais 
pejorativo, estigmatizou os filhos das classes pobres, que foram rotulados por estarem 
numa situação de miséria, em “situação irregular”. Trata-se, pois, de uma política que 
atrelava diretamente pobreza e criminalidade. Assim, a criança pobre era vista como 
potencialmente sujeita ao mundo do crime. Para os adolescentes oriundos das classes 
média e alta, visto que tinham meios de saída da questão jurídica em caso de infração à lei 
penal, essa legislação não se aplicava. Com o objetivo central de “prestar a assistência, 
proteção e vigilância a ‘menores’ que se encontravam em situação irregular”, o Código 
misturou, em um mesmo espaço físico, todos os “menores”.  

No início dos anos de 1980, começam a surgir, no Brasil, políticas alternativas às 
governamentais, com movimentos populares pela infância e juventude, tais como o 
Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR). Tal movimento se 
destacou ao propor um atendimento às crianças e adolescentes de forma diferenciada, no 

 
160 VOGEL, 2011, p. 291 
161FALEIROS, 2011 
162 ARANTES, 2011 
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sentido de discutir − com os jovens moradores de rua −questões para que percebessem 
que a realidade em que estavam inseridos não era natural, mas fruto de um sistema que a 
produz. Surgem, também, as Organizações Não Governamentais (ONG) e grupos que 
passaram a elaborar estudos e pesquisas sobre os direitos da criança e do adolescente, 
reivindicando mudanças nas legislações.163 Após uma ditadura de mais de vinte anos, o 
País caminhava para um processo de democratização e de conquista de direitos. 

A partir de então, os direitos da criança e do adolescente são colocados em 
evidência por organizações civis, como também, nas discussões internacionais. O 
processo de reivindicação desencadeado por esses movimentos sociais teve, como um de 
seus resultados, o artigo 227 da Constituição Federal/1988), que validou, com absoluta 
prioridade, a definição dos direitos da criança e do adolescente e atribuiu, à família, à 
sociedade e ao poder público, o dever de garantir a sua execução. Saindo à frente dos 
demais países da região e inspirando-se nos ideais daquela Constituição Cidadã, o Brasil 
ratificou a CIDC e, em 13 de julho de 1990, promulgou o Estatuto da Criança e do 
Adolescentes (ECA). Nesse contexto, houve a revogação de ambas as versões do Código 
de Menores e da PNBEM, consagrando-se a Doutrina da Proteção Integral como o 
paradigma de referência por excelência. Inaugurando novos parâmetros para o 
atendimento às crianças e aos jovens adolescentes, o ECA tornou-se uma das legislações 
mais avançadas da América Latina, influenciando reformas legislativas em diversos 
outros países do continente.  

Os princípios fundamentais do ECA definem que crianças de zero a 12 anos 
incompletos, e adolescentes de 12 a18 anos incompletos são prioridade absoluta, sujeitos 
de direitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. A prioridade absoluta 
compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, a 
precedência do atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, a preferência 
na formulação e execução das políticas sociais públicas, e a destinação privilegiada de 
recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Os 
direitos civis, políticos e sociais devem ser garantidos pela família, pela sociedade e pelo 
Estado. Nesse conjunto, encontram-se o direito à sobrevivência (vida, saúde e 
alimentação); o direito ao desenvolvimento pessoal e social (educação, cultura, lazer e 
profissionalização) e o direito à integridade física, psicológica e moral (dignidade, 
respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária).  

De outra parte, a Doutrina da Proteção Integral adota, como diretriz, uma ação 
integrada e integradora por parte do Estado e da sociedade civil, seja no âmbito das 
políticas sociais universais, seja no âmbito de programas específicos. Para tanto, prevê a 
criação dos Conselhos de Direitos das Crianças e dos Adolescentes e dos Conselhos 
Tutelares, órgãos deliberativos e paritários com a sociedade civil, cuja função é a 
formulação de políticas sociais e a administração dos recursos destinados às suas ações. 
Com a intenção de garantir a aplicabilidade dos preceitos legais e a proximidade com as 
comunidades, esses Conselhos são criados em âmbito estadual, municipal e no Distrito 
Federal.  

O sistema de administração e execução dessa justiça voltada à infância e à 
juventude passa, a partir de então, por uma grande reestruturação. Na dimensão 
institucional, foram criados órgãos especializados, tais como: Delegacias de Proteção à 
Criança e ao Adolescente, Promotorias, Juizados e Centros de Atenção Socioeducativos. As 
atribuições dos Estados e dos municípios são redefinidas. Os abrigos para atendimento de 

 
163163Volpi, 2015; Rizzini e Piloti, 2011 
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crianças e adolescentes, em situação de “vulnerabilidade social”, tornaram-se 
responsabilidades dos municípios, e as instituições destinadas ao atendimento de jovens 
adolescentes em “conflito com a lei” passaram a ser geridas pelo Estado. 

A esse respeito, o documento apresenta um capítulo especialmente dirigido ao 
jovem adolescente autor de ato infracional. O ECA estabelece, como ato infracional, 
aquelas condutas, definidas, no Código Penal, como contravenção ou crime. 164 De acordo 
com a Constituição Federal e o ECA, os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis 
e sujeitos à normativa especial. A inimputabilidade diz respeito à sua condição de pessoas 
em desenvolvimento. O adolescente, bem como a criança, não recebe sua pena conforme 
um adulto receberia. Quando a criança comete algum ato infracional, os pais ou seus 
substitutos é que devem comparecer com ela perante a autoridade policial e judicial e, 
então, aplicam-se, a ambos, as medidas de proteção. 

Quanto ao “autor” de ato infracional, com idade entre 12 e 18 anos incompletos, 
está prevista a aplicação de “medidas socioeducativas”, cuja finalidade é responsabilizá-
los pelos seus atos, qual seja, a condição de inimputável não impede a sua 
responsabilização. A responsabilização pelo cometimento de um ato infracional é, 
portanto, a exclusiva razão pela qual a “medida” pode ser imposta. O que se propõe, dessa 
maneira, é o rompimento com o paradigma anterior, segundo o qual os sujeitos poderiam 
ser submetidos às intervenções judiciais quando considerados fora da “regularidade”. Ao 
considerar o jovem adolescente como responsável por suas ações, por outro lado, deixa-
se de vitimá-lo, exclusivamente, por causa das suas condições sociais e familiares. De 
acordo com esse paradigma, a aplicação da Medida Socioeducativa pode assumir uma 
dimensão pedagógica quando não o desresponsabiliza, implicando-o como sujeito de 
direitos, e não como mero destinatário de políticas públicas.  

Assim, a “medida socioeducativa” comporta as dimensões jurídica e educativa em 
seu caráter pedagógico e de responsabilização. As seis “medidas socioeducativas” 
previstas no ECA estão subdivididas em medidas em meio aberto (advertência, obrigação 
de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida) e medidas 
em meio fechado (semiliberdade, privação de liberdade em internação provisória e 
internação em estabelecimento educacional). 

A privação de liberdade em estabelecimento educacional é a mais severa de todas 
as medidas previstas no Estatuto (ECA). Constitui-se como uma medida extrema e deve 
ser aplicada somente em casos graves, em caráter excepcional e se não houver outra 
medida cabível. Deve ser destinada, conforme o art. 122 do ECA, aos jovens adolescentes 
que “cometeram atos infracionais mediante grave ameaça ou violência à pessoa; 
reiteração no cometimento de outras infrações graves; por descumprimento reiterado ou 
injustificável da medida anteriormente imposta”, e deve ser efetivada em centros de 
detenção exclusivos para jovens e em locais distintos daqueles destinados ao abrigo de 

 
164“De acordo com a teoria clássica do delito, o crime é uma ação devidamente tipificada (escrita em lei como 
delito), acompanhada da antijuridicidade (ilicitude) e tendo na culpabilidade (elemento subjetivo do autor) 
o pressuposto para a aplicação da pena. Por conseguinte, não pode haver um crime sem que este esteja, 
antes, previsto em lei. Da mesma maneira, não pode haver pena sem crime, e essa também deve estar 
devidamente tipificada pela norma penal” (GARRIDO, 2006, p. 25). Assim, definidos juridicamente, uma vez 
que a legislação opera na vida social, em sociedades estratificadas e desiguais, a questão é pensar nos 
critérios e forças políticas e jogos de interesse que definem os crimes, de um lado, e as formas como 
diferentes grupos e indivíduos, socialmente, desiguais são colocados diante dos crimes, tais como definidos. 
Em uma sociedade desigual, na qual imperam privilégios de classe, étnico-raciais, políticos, etc. os crimes 
cometidos pelos pobres, por frações das classes populares, são tratados de forma diferente do tratamento 
que se dá aos mesmos crimes cometidos pelas classes privilegiadas, por exemplo. 



426 

 

crianças e adolescentes órfãos. Tal penalidade não comporta prazo determinado, mas não 
pode exceder a três anos. Sua manutenção deve ser reavaliada a cada seis meses, por meio 
de relatórios da equipe técnica. Atingido o limite de três anos, o jovem adolescente deverá 
ser liberado, colocado em regime de “semiliberdade” ou de “liberdade assistida”. A 
“liberação” do jovem somente ocorrerá quando ele completar 21 anos de idade, conforme 
previsto no art. 121 § 5º daquele mesmo documento. 

Tendo em vista a concretização e a operacionalização do que é defendido pelo ECA, 
durante o ano de 2002, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Conanda) e a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República 
(SEDH), em parceria com a Associação Brasileira de Magistrados e Promotores da Infância 
e Juventude (ABMP) e o Fórum Nacional de Organizações Governamentais de 
Atendimento à Criança e ao Adolescente (Fonacriad), realizaram encontros estaduais e 
regionais com os gestores de entidades e/ou programas de atendimento “socioeducativo”. 

A ampliação dos debates e o compartilhamento da agenda com os demais atores 
do Sistema de Garantia dos Direitos (SGD) tiveram como objetivos alinhar a aplicação da 
“medida socioeducativa”, bem como subsidiar o Conanda na elaboração de diretrizes 
norteadoras aos governos e aos gestores desse mesmo Sistema. Como resultado do debate 
promovido por essas diferentes agências e órgãos, em 2004, foi sistematizada a proposta 
do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase). 

A publicação do Sinase só ocorreu em 2006, ano em que o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) já comemorava 16 anos de existência. Foi instituído pela “Resolução 
nº 119/2006” do Conanda, em parceria com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos 
(SEDH), a Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (SPDCA), 
e com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Após diversas 
discussões e revisões, tanto em seu texto como em relação às suas concepções, a 
Resolução foi sancionada como lei no dia 18 de janeiro de 2012, sob a gestão da presidenta 
Dilma Rousseff e sob o amparo do Partido dos Trabalhadores. 

A “Lei nº 12594/12”, que define o Sinase como um “conjunto ordenado de 
princípios, regras e critérios de caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro e 
administrativo que envolve o processo de apuração, aplicação e execução da medida 
socioeducativa”. Como um subsistema do Sistema de Garantia dos Direitos (SGD), o Sinase 
foi criado para possibilitar a implementação da Doutrina da Proteção Integral e está 
interligado aos demais subsistemas para garantir o direito à saúde, à educação, à 
assistência social, à justiça e à segurança pública. Esses subsistemas, direcionados ao 
atendimento de jovens adolescentes conflitados com a lei, comunicam-se entre si, o que é 
necessário, uma vez que a incompletude institucional é o princípio que norteia toda a 
articulação dos programas e toda a rede de serviços convocada à execução desse 
programa em especial.  

A legislação distribui, ainda, tarefas entre os órgãos federativos. Aos estados e ao 
Distrito Federal, atribui a responsabilidade pela execução das “Medidas Socioeducativas 
de semiliberdade e de privação de liberdade”. Aos municípios, determina a gerência das 
“Medidas Socioeducativas” em meio aberto. À União confere, entre outras competências, 
o estabelecimento das diretrizes para a organização do Sistema, para o funcionamento 
das unidades, para a definição de normas disciplinares e pedagógicas de referência, 
destinadas ao cumprimento das “medidas” com a privação de liberdade.  

A legislação vigente determina, ainda, que as três esferas de governo trabalhem em 
cooperação, em um modelo de financiamento conjunto. Determina, do mesmo modo, que 
as unidades e/ou programas de atendimento socioeducativo construam seu projeto 
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educativo explicitando os princípios norteadores de seu trabalho, os objetivos que 
pretendem alcançar, o planejamento de suas ações, o modelo de gestão adotado, a 
frequência de realização de assembleias e reuniões, a descrição de suas equipes, o 
detalhamento de sua rotina, o organograma e o fluxograma da instituição, o regimento 
interno, a realização de estudos de caso, a elaboração e o monitoramento do Plano 
Individual de Atendimento (PIA). 

Os gestores dos programas socioeducativos, nos níveis estadual e municipal, 
devem assegurar a formação de equipes multidisciplinares, capazes de orientar a 
construção do PIA e de envolver os jovens adolescentes e suas famílias nessa mesma 
construção. A escolarização, a profissionalização e o fortalecimento de vínculos familiares 
e comunitários são esforços fundamentais em seu processo de ressocialização. O Sinase, 
tampouco o ECA, trata sobre os profissionais que atuam nesse contexto de forma geral no 
art. 12, determinando que a composição da equipe técnica do programa de atendimento 
deverá ser interdisciplinar, compreendendo, no mínimo, profissionais das áreas de saúde, 
educação e assistência social, de acordo com as normas de referência e com a “medida” 
imputada.Enquanto o art. 28, aponta a responsabilização dos gestores, operadores e 
entidades de atendimento “no caso do desrespeito, mesmo que parcial, ou do não 
cumprimento integral às diretrizes e determinações” previstas nessa lei.   

Por consequência das determinações estabelecidas pelo Sinase, foi expedida, em 
agosto de 2013, uma Nota Técnica por meio do Ministério da Educação (Mec), Secretaria 
de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi), que expõe 
orientações para as Secretarias Estaduais de Educação implementarem a política 
educacional no Sinase. Esse grupo interministerial, observando os dados do Censo Escolar 
da Educação Básica/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), apresenta um diagnóstico inicial da escolarização para adolescentes em 
cumprimento de “medida socioeducativa” em âmbito nacional.  

No que se refere especificamente às medidas privativas de liberdade, o diagnóstico 
aponta a inadequação dos espaços escolares nas unidades de internação; a ausência de 
formação específica dos profissionais de educação para atuação no sistema 
socioeducativo; a subordinação das escolas ao regime disciplinar das unidades de 
internação; a dificuldade na operacionalização de programas do Ministério da Educação 
(Mais Educação, Programa de Saúde na Escola, Pronatec, Dinheiro Direto na Escola, entre 
outros), nas escolas que atendem unidades de privação de liberdade.  

Embora o acesso à educação escolar se apresente como um dos eixos fundamentais 
do atendimento “socioeducativo”, a Nota Técnica n. 38/2013 indica problemas em seu 
diagnóstico inicial da escolarização daqueles jovens adolescentes, que comprometem 
seus processos educacionais, denunciando, inclusive, a ausência de atendimento escolar 
nas “Unidades Provisórias de Internação”. A realidade apresentada pela defasagem em 
relação à idade escolar, portanto, significa que um direito fundamental − o acesso à 
educação escolar − foi negligenciado e/ou negado ao jovem adolescente ainda em 
liberdade. 

Tal situação eleva o número de matrículas na modalidade de EJA165 em contexto 
de “medidas socioeducativas” privativas de liberdade. Importa ressaltar que o atual Plano 
Nacional de Educação (PNE), estruturado para vigência decenal, prevê − entre os 
objetivos e metas da educação de jovens e adultos que devem assegurar em todos os 

 
165Do total de 20.317 matrículas em turmas em de Centros Socioeducativos, em todo Brasil, no ano de 2014, 
6.115 estavam matriculados na modalidade Educação de Jovens e Adultos (CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA, 2015). 
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espaços prisionais − programas de educação em nível fundamental e médio, assim como 
de formação profissional. Em maio de 2010, baseado em um conjunto de reivindicações 
sociais e atendendo às recomendações da Relatoria Nacional para o Direito Humano à 
Educação, a Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional de Educação (CNE) 
editou a Resolução CNE/CEB nº 2, de 19 de maio de 2010, com base no Parecer CNE/CEB 
04 de 2010, que traça as principais diretrizes para a educação de jovens e adultos que se 
encontram em situação de privação de liberdade. Embora essas diretrizes não tratem 
questões específicas relacionadas ao Sistema Socioeducativo, elasmantêm a referência do 
Sinase para a execução das Medidas Socioeducativas, referendando a educação escolar no 
conjunto de seus ordenamentos jurídicos. 

Dando prosseguimento às reflexões apresentadas na Nota Técnica acima citada, 
como também às recomendações advindas do “Seminário Nacional: o papel da educação 
no Sistema socioeducativo”, realizado em 2013 em Brasília, foi elaborado o Parecer n. 
8/2015 do CNE/CEB, que trata das “Diretrizes Nacionais para o atendimento escolar de 
adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas”, homologado em 11 
de maio de 2016. 

De acorodo com orelatório da Comissão de Infância e Juventude do Conselho 
Nacional do Ministério Público, publicado em 2015 com os dados de 2014, funcionavam, 
no Brasil, 369 unidades ou Centros Socioeducativos destinados à internação provisória e 
a privação de liberdade, após a sentença do juiz. No ano de 2014, estavam assim 
distribuídas: 158 unidades no Sudeste, 48 no Nordeste, 45 no Sul, 41 no Norte e 25 no 
Centro-Oeste.166 

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Quando nos referimos à privação de liberdade para jovens brasileiros conflitados 

com a lei, observa-se que as considerações acerca do tema se encontram repletas de 
justificativas. A despeito das legislações latino-americanas e sobretudo, o ECA, 
reconhecerem que a “medida socioeducativa de internação” significa a privação de 
liberdade, é recorrente o discurso de que, em alguns casos, seria o único lugar para esses 
jovens estudarem, profissionalizarem-se e aprenderem as regras sociais. Desse modo, tal 
intervenção jurídica resulta em “um bem” para aqueles/as jovens. Nessa direção, 
encontram-se as reflexões referendadas por Volpi (2002), para quem a privação de 
liberdade não é a “medida socioeducativa” em si, mas, sim, a condição para sua 
aplicabilidade, significando a limitação no exercício do direito de ir e vir e, ao mesmo 
tempo, a forma de garantir direitos como o acesso à educação, à cultura, ao esporte, ao 
lazer e à saúde. 

Essa forma de compreensão, que autoriza, explica e referenda a prisão, como forma 
de proteção e de cuidado para com os/as jovens adolescentes se apoia na lógica e na 
prática de um Estado que tem reduzido, cada vez mais, os investimentos no 
fortalecimento de políticas sociais estatais e se omitindo em relação àqueles que se 
encontram expostos à extrema desigualdade e injustiça social.   O cenário da privação de 
liberdade torna-se, nessa perspectiva, uma alternativa para retirar esses jovens do 
convívio social, atribuindo-lhes o lugar e o rótulo daqueles que desrespeitam as leis e a 
vida em comum, portanto, sujeitos de responsabilidade penal, encobrindo as 
responsabilidades do Estado. Nessas propostas e políticas, chama a atenção o fato de que 

 
166Disponível em: http://www.cnmp.gov.br/portal/images/Um_Olhar_mais_Atento_09.06_WEB.pdf. 
Acesso em: 10 out. 2018. 
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os oprimidos aumentaram e os processos de opressão não só permaneceram, mas se 
aperfeiçoaram em refinamentos; são políticas “socioeducativas que se apresentam 
inclusivas e corretivas das desumanidades dos oprimidos” (ARROYO, 2018, p. 12). Por 
essa razão, para o autor, o termo “socioeducativo” deveria vir sempre entre aspas, pois é 
preciso problematizar essa maneira de “assegurar os direitos” de jovens, meninos e 
meninas, pobres, negros e mestiços na América-latina. Uma maneira que encobre nossos 
verdadeiros problemas e a única forma de resolvê-los, apresenta-se de uma maneira 
parcial e distorcida, omitindo e oprimindo cada vez mais àqueles/as pessoas expostas às 
desigualdades e injustiças sociais.  

O caráter excepcional da sanção ou medida socioeducativa com privação de 
liberdade é denunciado pelas estatísticas e informações divulgadas pelos órgãos oficiais 
do país. O cotejamento desses dados indica que o judiciário tem dado preferência para a 
aplicação das “medidas” mais severas, como a semiliberdade ou privação de liberdade, 
mesmo em casos de delitos que não se configuram como graves. O Levantamento anual 
do Sinase de 2014 destaca o crescimento contínuo do número de jovens cumprindo 
medida com privação de liberdade. Os dados indicam um número total de 24.628 jovens 
adolescentes em restrição e privação de liberdade. A privação em Centros 
Socioeducativos representa 66% desse total, enquanto, na internação provisória, estão 
22% e 9% na semiliberdade. A maior proporção dos jovens está concentrada na faixa 
etária entre 16 e 17 anos, com 56% (13.867), seguida pela faixa etária 18 e 21 anos com 
24%, entre 14 e 15 anos com 18% e 12 e 13 anos com 2%. Conforme mostram as 
informações, as transgressões como furto, roubo e envolvimento com o tráfico de drogas 
constituíram-se os principais delitos praticados por esses jovensnos últimos anos.  

Os dados do Sinase/2014 apontam, ainda, que 55,77% dos jovens em restrição e 
privação de liberdade são pardos/negros, sendo que a 21, 16% foram atribuídos a cor 
branca e a 0,63% a cor amarela, a 0,25% a etnia indígena e 22, 16% estão sem tal 
informação. Assim, no Brasil os jovens que estão nessas condições têm cor, tem classe 
social. 

Dessa maneira, podemos compreender o Sistema Socioeducativo brasileiro como 
a expressão dos antagonismos e contradições sociais que tanto marcam a sociedade 
latino-americana. Nessas instituições estão jovens adolescentes sobreviventes de 
processos vividos emterritórios marcados pela pobreza e por dificudades – as as favelas, 
os morros, os aglomerados, as comunidades, as bordas, as periferias – evidenciando o 
tamanho da dívida social do Estado e da sociedade com esses jovens adolescentes.  
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QUE PAÍS É ESSE?: A RESPONSABILIDADE DO ESTADO COM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 
Thalita Costa de Melo 

Marlene de Melo Barboza Araújo 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo trata das crianças e adolescentes que vivem em situação de/na3 

rua no Brasil e como é de conhecimento público, a pobreza vem aumentando de forma 
alarmante. 

Todavia, é notório que essa problemática sempre esteve presente na sociedade 
brasileira, incluindo-se nas expressões da “questão social”, a qual segundo Alejandra 
Pastorini (2010) é entendida como consequência da pauperização que crescia de forma 
espantosa no Modo de Produção Capitalista. Assim sendo, surgia uma nova relação, 
entre a classe proletariada e capitalista, onde trazia desigualdades sociais que cresciam 
em forma de uma progressão geométrica. Isto é, a situação de pobreza é recorrente em 
diversas décadas e ainda persiste se expandindo no século XXI. Pois, com o 
desenvolvimento contínuo do sistema capitalista, há o aumento da pobreza, ou seja, esse 
sistema gera riqueza na mesma proporção em que produz e reproduz pobreza. 
(IAMAMOTO, 2010; NETTO, 2001; PASTOTINI, 2010; SANTOS; 2012) 

Diante disso, e conforme estudos e pesquisas de diversos autores de diferentes 
campos de conhecimento, no Brasil o fenômeno social de crianças e adolescentes em 
situação de/nas ruas não é recente, ao contrário, trata-se de um fenômeno presente na 
sociedade brasileira desde do final o século XVI, logo, na transição da Colônia para o 
Império. Essa realidade é reiterada nos estudos da historiadora Mary Del Priore (2010), 
quando observa-se que nesse período adolescentes órfãos (e abandonados nas rodas 
dos expostos em Portugal) vinham trazidos por padres jesuítas para ajudar na 
catequização das crianças indígenas, chamadas por eles, segundo Del Priore de 
curumins. Ainda de acordo com essa e outras autoras, os jovens “mancebos” que vieram 
para o Brasil com essa missão, na verdade, se envolveram afetivamente com as 
indígenas, surgindo então aquilo que pode ser nomeado como a primeira etapa do 
processo de miscigenação e por consequência, surgem as primeiras crianças 
abandonadas, cujo a realidade será visivelmente no período escravista iniciado no 
Brasil por volta de 1750, com isso, a partir desse século até a República Velha (1889-
1930), crianças cuidadas nas mãos de quem? 

Aprofundando a discussão, segundo diversas autoras e pesquisadoras na área da 
criança e adolescente no país, a começar do século XVIII, com o aumento da população 
fruto do processo de miscigenação hora em ascensão e com o início do sistema 
escravista, a pobreza se alastrava e consequentemente, era visível a existência de 
crianças nas ruas, abandonadas nas portas das casas, escolas ou nas igrejas, em outras 
palavras, Luiza Marcílio (2010), em diferentes estudos realizados com essa temática 
enfatiza a existência desse fenômeno cada vez mais comum, ao longo do processo 
histórico da formação da sociedade brasileira. Frente à essa realidade, surge no final do 
século XVIII as primeiras medidas de assistência à infância e adolescência, como por 
exemplo, as Casas ou Rodas dos Expostos, sob a responsabilidade das Santas Casas de 
Misericórdias vinculadas à Igreja Católica. Tendo, portanto, a missão de acolher a 
população infantil abandonada e enjeitada que eram encaminhadas para amas de leite e 
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caso não conseguissem um responsável por elas, voltavam para as Santas Casas de 
Misericórdias, o qual viviam até os 7 anos sob os cuidados institucionais das freiras. Após 
isso, conforme Letícia Polleto (2012) eram entregues às câmaras municipais e ficavam 
expostas, em especial ao trabalho escravo. É interessante observar que essas crianças 
que saiam das Casas dos Expostos a partir dos 7 anos, ficavam nas ruas perambulando 
como mendicantes, e se tratando do sexo feminino, segundo estudos e pesquisas, eram 
naturalmente visível que fossem buscar guarida em casas de famílias, diga-se de 
passagem da família nuclear burguesa, como domésticas, caracterizando desde cedo as 
primeiras formas de exploração do trabalho infantil, além disso, meninas e meninos que 
ficavam nas ruas se tornam presas fáceis para a prostituição, o qual observamos que já 
se tratava do fenômeno da exploração sexual, cuja realidade só será entendida 
mundialmente como fenômeno de exploração em 1996. 

Assim sendo, pode-se verificar que na sociedade brasileira um longo caminho se 
percorreu até o reconhecimento da infância e da adolescência tal como conhecemos 
hoje no campo do marco legal. Este artigo, portanto, propõe-se a analisar, de modo 
sucinto, as diferentes formas de como o Estado no campo jurídico e político e a sociedade 
trataram crianças e adolescentes em situação de pobreza, cujo a cruel realidade impõe 
para muitos buscar nas ruas formas de sobrevivência até hoje, depois de seis séculos da 
colonização brasileira. Além disso, busca-se compreender como essas formas de 
violação acumulada ao longo de suas vidas tem implicado na vivência das fases da 
infância e da adolescência, dado sua condição de sujeito peculiar em desenvolvimento 
psicossocial, mais do que isso, pretende-se entender em que medida essa violência 
perpetrada cotidianamente pelo Estado em suas várias formas de poder impedem uma 
perspectiva de futuro, visto que no presente essa categoria social não é tratada como 
sujeito de direitos humanos. 

Não obstante, o longo caminho percorrido até o reconhecimento de que crianças 
e adolescentes são sujeitos de direitos no âmbito do marco legal internacional e nacional 
dos direitos humanos foram marcados com conquistas no campo da luta política, mas 
também profundamente marcado pela a ausência do Estado na garantia de proteção 
social que assegurem patamares mínimos civilizatório de bem estar social no tempo 
presente da vida desse sujeito. Dessa forma, para dar conta da complexidade que 
envolve o tema, o presente artigo está estruturado metodologicamente em quatro 
subtemas: Inicialmente trata-se sobre O Processo de Construção e Atenção da Infância e 
Adolescência no Brasil, o qual tem o objetivo de analisar as diversas dificuldades na 
trajetória da criança e do adolescente até a chegado do SAM, na sequencia observa-se A 
Política para Criança e Adolescente durante o Regime Militar, analisando a doutrina do 
menor em situação irregular à doutrina de proteção integral, trazendo destaques sobre 
o Código de Menores, a FUNABEM e o ECA. No terceiro momento, tratamos do Brasil, 29 
Anos do ECA: Avanços e Desafios, onde traz para a realidade atual do país, discutindo 
sobre a crianças e adolescentes morando nas ruas em situação de pobreza, a ausência do 
Estado na vida desses jovens e sobre o que mudou e o que permanece com a 
promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e por fim, conclui-se com uma 
síntese geral sobre a trajetória das crianças e adolescentes como sujeito de direitos. 
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2 O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO E ATENÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA NO 
BRASIL 
 

Conforme já dissemos anteriormente, a trajetória de atenção e de proteção social 
para crianças e adolescentes pobre no Brasil é marcada por diferentes formas de 
violência, entendida ligeiramente aqui, como tudo aquilo que atenta contra à vida e a 
dignidade de qualquer ser humano. Ao revisitar estudos e pesquisas evidenciam-se uma 
história predominantemente marcada pela violência em suas diversas formas ou 
expressão, tais como, abusos sexuais, abandono, fome, negligência, mortalidade infantil, 
trabalho escravo, entre outros. Não só. Vimos também que essas práticas de violências 
de forma perpetradas por diferentes sujeitos ao longo do processo histórico da 
sociedade brasileira, tais como: por representantes da Igreja Católica, pelo Estado (por 
meio das suas diversas instituições) pela família e a sociedade em geral. 

Nesse trajeto, vale ressaltar, que na época da escravidão poucas crianças negras 
sobreviviam, pois havia abortos por maus-tratos, péssimas condições no cativeiro e 
infanticídios praticados pelas mães como forma de livrar seus filhos da escravidão, por 
isso, não havia muitas crianças escravas abandonadas, uma vez que sua sina estava 
traçada como propriedade individual, como patrimônio e mão-de-obra. Ainda mais, 
Sheila Faria (2010), em suas pesquisas e reflexões, observa que “branco” teria o 
significado de “livre”, com isso, no século XVIII até a primeira metade do século seguinte, 
mais precisamente, por volta de 1850, mais da metade das crianças deixadas nas Casas 
ou Rosas dos Expostos, eram identificadas como sendo da cor branca. Todavia, ainda 
segundo os estudos e pesquisas, muitas dessas crianças abrigadas nessa instituição sob 
a responsabilidade das Santas Casas de Misericórdias morriam de forma precoce por 
várias doenças, e as sobreviventes começavam a trabalhar ainda na infância, os meninos 
nas lavouras e as meninas como domésticas ou costureiras, além disso, muito delas 
procuravam logo o casamento para fugir do círculo de abandono. 

Desse modo, havia cada vez mais crianças sendo deixadas jogadas nas ruas, 
lixeiras, portas de igrejas e casas de outras famílias. A partir disso, a elite começou a se 
preocupar, não com as crianças, mas com a aparência das ruas e assim foi criado a Roda 
dos Expostos, o qual no Brasil conforme Maria Luiza Marcílio (2010),  

 
[...] as únicas Rodas de Expostos de Santas Casas que tiveram permissão 
de serem abertas na época colonial foram três: a de Salvador (Bahia – 
1716), [...] a do Rio de Janeiro (1726) [...] e a do Recife (1789) [...] 
(MARCÍLIO, 2010, p.25). 
 

Por tudo que revelado nos estudos de pesquisadores de diferentes áreas do 
conhecimento ou campos do saber, essas Santas Casas da Misericórdias como eram 
conhecidas, tinham função apenas de acolher e da assistência às crianças pobres e não 
de educá-las. Além dessas instituições, também existiam a criação dos expostos em casa 
de família, o qual essas crianças significavam mão de obra gratuita. Entretanto, as 
crianças criadas em casas de famílias tinham melhores condições de sobrevivência do 
que as das instituições, uma vez que a criação em um lar podia significar maiores 
oportunidades na idade adulta de arrumar um casamento e de se estabelecer. 
(MARCÍLIO, 2006 apud POLETTO, 2012). 

Por sua vez, a partir das temáticas, foi instituído a Lei Municipal de 1828, segundo 
Silvia Arend (2010), encontravam-se regulamentadas, com preceitos adotados pela 
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elite, nos chamados Códigos de Posturas que entraram em vigor em 1845. No seu Art. 
81, trazia que “toda a pessoa que tiver a seu cargo a criação, e educação de órfãos e 
Expostos será obrigada a tratá-los com humanidade, castigando-os com moderação” 
(p.345). Mas não era por acaso essas prescrições, conforme a autora citada fazia parte de 
um plano governamental. 

Diante disso, a partir de 1850, com a proibição do tráfico de escravos, tanto a 
morte prematura passa a ser evitada, quanto se canalizava os investimentos públicos na 
criação dos expostos, com o interesse de sanar a falta de mão de obra e não privar a 
sociedade de trabalhadores. Assim sendo, a Roda dos Expostos no século XIX não 
permaneceram funcionando por muito tempo, começaram a ser fechadas, pois passam 
a serem consideradas contrárias aos interesses do Estado e começam a receber críticas 
de médicos higienistas, que julgavam esta forma de assistencialismo como responsável 
pelas mortes prematuras de crianças. 

Em tal caso, com as instituições fechadas, as primeiras medidas adotadas pelo 
poder público para minimizar a situação das crianças pobres se concretizaram no 
período do Brasil Império. O governo se preocupava de retirar do meio social as crianças 
que circulavam pelas ruas, onde causava desconforto à população, pois se 
multiplicavam os casos em crianças em situação de risco, semelhante as atuais, vistas 
como marginais, pedintes, trombadinhas ou pivetes, que estavam largadas a 
marginalidade e a vadiagem nas ruas. 

Com isso, segundo Letícia Poletto (2012), surgem os primeiros asilos, mantidos 
pelo governo imperial, com o objetivo de ministrar o ensino elementar e 
profissionalizante a esse público, mascarando, dessa forma, o intuito real de segregação 
dos menores, retirando-lhes do convívio social”. Como por exemplo, em 1875, é criado 
o internado destinado a recolher e educar meninos de 6 a 12 anos, devendo receber 
instrução primária e ensino de ofícios mecânicos, denominado Asilo de Meninos 
Desvalidos. É importante relembrar que o interesse do Estado era de garantir mão de 
obra para a agricultura, servir como soldados nas guerras, marinheiros para atividade 
comercial, entre outros. 

Seguindo com esse contexto, o pauperismo a partir do século XIX é fruto não mais 
da escassez de recursos, mas de uma crescente riqueza acumulada. O século XX é 
caracterizado pelo crescimento do sistema capitalista em sua fase monopolista, tendo 
como consequência, o aprofundamento das desigualdades sociais e das expressões da 
questão social, conforme demonstra o estudo da autora Josiane Soares Santos (2012). 
Noutras palavras, cresce as contradições do sistema capitalista que se consolida e se 
expande como modo de produção, evidenciando a expansão da população excluída e 
marginalizada. 

Nesse período, ainda segundo estudos e pesquisas dessa área temática, o Brasil 
tem um considerável crescimento de entidades privadas, destinadas à atenção aos 
abandonados e delinquentes, com o objetivo de prepará-los para o trabalho e ensinar 
doutrinamentos sobre moral segundo a Igreja Católica, o qual tinha uma enorme 
influência na época. Segundo Poletto (2012), neste século o Estado brasileiro organizou 
o Primeiro Congresso Brasileiro de Proteção à Infância, tendo os asilos como espaço 
exclusivo para o “menor” abandonado. Entretanto, com o passar dos anos, esses asilos se 
tornaram similares a quartéis, com muros altos, isolamento da criança, uniformes 
severos. Podendo relacionar com a Idade Média, baseando-se em Phillipe Ariès (1981), 
que o sentimento de infância não existia, não havia uma relação destinada às 
particularidades das crianças, sendo vistas como adultos em tamanhos menores. 
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Por sua vez, também é nesse período, conforme apontam Irene Rizzini (2009), 
Maria Luiza Marcílio (2010), entres outras autoras, que foi criado em 1923 o primeiro 
Juízo de Menores do Brasil, tendo como juiz Mello Matos, sendo voltado para a 
assistência a crianças abandonadas física e moralmente. Sendo apenas em 1927 
promulgado como o primeiro documento legal para a população menor de 18 anos: 
Código de Menores. Segundo seu Art. 1º, tinha a intenção de estabelecer diretrizes claras 
para o trato da infância e juventude excluídas, regulamentando questões como trabalho 
infantil, tutelar, delinquência, entre outros. Tendo, portanto, muitas crianças e 
adolescentes seu destino à mercê do julgamento e da ética, onde o juiz era a figura de 
grande poder. 

Nesse sentido, vale deixar claro, que esse Código de 1927 sob direção de Mello 
Matos, acompanhava uma lógica do pensamento no qual estava resguardada a 
sociedade do mundo Europeu, destacando nitidamente a criminalização da infância 
pobre, caracterizada como abandonada e delinquente e, como tal, pode se afirmar que 
as legislações foram criadas pelo proferido Código como uma ação mais de controle do 
que protetora. Sendo assim, proibia-se o trabalho infantil até 14 anos, mas fazia vista 
grossa para o discurso da classe empresarial que afirmava que é melhor as crianças 
estarem trabalhando do que vadiando, sendo nessa época justificável para as famílias 
pobres que acreditavam que seus filhos estavam protegidos. Conforme a autora Marcílio 
(2010) já citada, segundo esses discursos da Elite, era preciso salvar as crianças e os 
jovens pobres no Brasil de abandono, do ócio e do vício e, o Código de Menores trazia o 
início do atendimento às crianças e aos adolescentes através de uma política específica, 
onde utilizava para adolescentes infratores o internato, o perdão cumulado com 
advertência e a liberdade vigiada. 

Ao observar a necessidade da elaboração de um Código que disciplinasse as 
condutas passíveis de penalização de crianças e adolescentes, foram instituídas diversas 
organizações para o atendimento à infância e à juventude. Como por exemplo, o Serviço 
de Assistência a Menores (SAM), com o objetivo de “sistematizar e orientar os serviços 
de assistência a menores desvalidos e delinquentes, internados em estabelecimentos 
oficiais e particulares” (Artigo 2º apud POLETTO, 2012), possuía caráter repressivo e 
adotava internações semelhantes a um sistema penitenciário diante sua estrutura sob a 
forma de reformatórios e casas de correção para adolescentes infratores. 

Concluindo-se este primeiro tópico que trata brevemente do início da proteção à 
criança e ao adolescente até a restauração do regime militar, o SAM reconhecido por 
muitos como a primeira política pública estruturada para a infância e adolescência no 
país, na verdade, segundo aponta Rizzini (2009), foi mais uma instituição de punição e 
correção do que de proteção, sendo bastante similar ao período escravista, além disso, a 
entidade foi vista como alvo de denúncias e corrupção, como mostra nos estudos da 
autora citada. Contudo, esta política de assistência só será substituída no período da 
Ditadura Militar a partir das denúncias e a chegada de um novo regime instaurado no 
Brasil em 1964, conforme veremos no tópico seguinte. 
 
3 A POLÍTICA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE DURANTE O REGIME MILITAR 
 

Em concordância com o que foi dito nas páginas anteriores, a concepção de 
assistência às crianças abandonadas vinha tendo modificações, acompanhando as 
mudanças propostas pelo Regime Militar, como se sabe, marcado por um governo 
autoritário, violência dos direitos humanos, tendo um grande controle sob a população. 
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Assim sendo, no ano de 1964, já sob o Regimento Militar (1964-1985) no Brasil, o SAM 
citado a cima, foi substituído pela Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 
(FUNABEM), criada com principal objetivo de formular e implantar em todo o território 
brasileiro a Política Nacional do Bem Estar do Menor (PNBM), de discutir sobre o 
problema da infância para a elaboração de propostas e fiscalizar e dar orientação às 
entidades assistenciais. 

Com isso, em vários Estados foram instaladas as FEBEM’s (Fundação Estadual 
para o Bem Estar do Menor), órgãos executivos, responsáveis pela prática das 
orientações elaboradas pela FUNABEM, por meio do atendimento aos menores, o qual 
conforme seus objetivos prometiam garantir a proteção, recuperação e a reintegração 
do menor a sociedade. Segundo as autoras Ângela Henick e Paula Faria (2015), os 
juizados passaram a encaminhar as crianças órfãs ou abandonadas para essas 
fundações, e lá ficavam esperando ser adotadas, enquanto recebiam “cuidados” das 
damas de caridade. Podemos ressaltar, com base do estudo para este artigo, que muitos 
dos grandes internatos tipo FEBEM já existiam com outras denominações e apenas 
foram rebatizados. 

Todavia, como indicam os estudos e pesquisas de autores como Vicente Faleiros 
(2013), Irene Rizzini (2009), Maria Luiza Marcílio (2010), as unidades da Fundação 
Estadual para o Bem Estar do Menor indicam a predominância do internamento dos 
menores em instituições fechadas e violentas e embora tenham sido construídos com a 
finalidade de internação e reclusão de menores, nomeavam essas instituições como 
unidades educacionais e terapêuticas. Havia, portanto, nos internatos uma 
representação uniforme em todo Brasil, nos quais os menores podiam ser divididos em 
infratores que foram recolhidos na rua pela polícia e julgados pela Justiça, permanecendo 
sob custódia dessas instituições e os abandonados, cujos pais não possuíam condições 
de criá-los ou são órfãos. Assim sendo, diante a trajetória da assistência à criança e ao 
adolescente, na década de 1980, a própria FUNABEM admitia que não tinha condições 
de atender o número avassalador de crianças e adolescentes destinados as suas 
instituições. 

É válido ressaltar que nessa trajetória, surgiu também o novo Código de Menores 
de 1979 - Lei 6.667, acompanhado de um lado a celebração internacional de 20 anos da 
Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959, sendo sinalizado para todos os 
países essa atenção para a criança e de um outro lado, o Brasil estava vivendo o período 
de Ditadura Militar, portanto tinha uma visão diferente para a Declaração de 1959. 
Desse modo, esta atenção dada pelo mundo a juventude, provoca no Brasil fazer uma 
revisão no Código de Menores de 1927 já citado no tópico anterior, assim surgindo o 
Código de 1979, adotando uma doutrina jurídica de proteção do menor em situação 
irregular, que cabia os casos de abandono, desvio de conduta, falta de assistência, prática 
de infração penal etc. Assim, alterando alguns aspectos do Código de 27, entretanto 
cria-se esta nova termologia, menor em situação irregular, para referir aos crianças e 
adolescentes que fazem parte de uma população pobre. Conforme Pastorini (2010), não 
era as crianças que deviam ser tratadas em situação irregular, mas a própria sociedade 
que estavam irregular, devendo a essas crianças em situação de pobreza que tinham 
seus direitos violados: falta de saneamento básico, alimentação, educação, habitação, 
lazer, cultura, dignidade, respeito e liberdade. 

Nessa trajetória, em 1990, é promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) Lei nº 8.069, concretizando um considerável avanço democrático ao regulamentar 
as conquistas relativas aos direitos de criança e adolescente. Além disso, representando 
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uma nação que estava superando aspectos de uma Ditadura Militar que durou duas 
décadas. Com isso, um dos seus objetivos era mudar a Política Nacional de Bem Estar do 
Menor no Brasil e com intuito de proteção a todas as crianças do país, sendo portanto, 
resgatado o valor da criança e do adolescente como seres humanos, ou seja, como sujeitos 
de direitos. 

Desse modo, o ECA é decorrente de um processo amplo de mobilização pela 
redemocratização do Estado de direito aliado com várias categorias profissionais, 
dentre elas, o Serviço Social. Portanto, houve a pressão popular para implementação de 
emendas que garantissem os direitos das crianças e dos adolescentes, como por 
exemplo, os artigos 227 e 228 serem postos na Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, o qual traz que é dever da família, do Estado e da sociedade garantir os 
direitos básicos as crianças e aos adolescentes com as condições necessárias para o 
desenvolvimento físico, mental e social através de liberdade, respeito e dignidade, além 
de protege-los de negligência, discriminação, exploração e violência independente da 
classe social. 

Entretanto, muitas crianças e adolescentes encontram-se em condições 
desfavoráveis, onde o risco de terem um crescimento e desenvolvimento abalado é 
notável, diante da falta de possibilidades, dentro do meio em que estão inseridas. 
Conforme vimos anteriormente, o ECA institui proteção integral à criança e ao 
adolescente sem distinção de classe social, mas apesar disso, esse fato, como outros 
direitos básicos presentes na Constituição não é realidade para toda sociedade 
brasileira e, mesmo com as mudanças ocorridas, hoje no século XXI, ainda há muito que 
fazer para proteção e bem estar das crianças e dos adolescentes. 

Sendo válido trazer para discursão que o ECA responsabiliza à família, o Estado 
e a sociedade em geral pela proteção e educação na fase da infância e adolescência e sua 
promulgação baseando nos estudos para este artigo, sem dúvidas trouxe diversas 
mudança na maneira de reconhecimento das crianças e dos adolescentes que até então 
não eram vistos, o qual segundo Artemis Serra (2008), “o ECA representa uma mudança 
de paradigma e, sem dúvida, é um marco fundamental que veio romper com princípios 
ideológicos e políticos que marcaram a história da assistência” (p. 89). Entretanto, cheio 
de contradições que será mais aprofundado no tópico posterior, pois conforme Potyara 
Pereira (2009), mesmo com o aumento de riqueza, as condições sociais da maioria da 
população, incluindo as crianças e adolescentes não mudam, onde, o Estado dispõe de 
mais meios para promover políticas sociais e ao mesmo tempo a necessidade de 
assistência social também aumenta, como um círculo vicioso. Mesmo fazendo parte da 
Constituição de 1988 a proteção e os direitos fundamentais (saúde, educação e 
liberdade) garantidos, a pobreza cresce cada vez mais no país, crianças e adolescentes 
morando nas ruas, passando fome, sendo abusados, trabalhando em vez de estudar e 
menosprezados pela sociedade, que mais uma vez, tem o dever de ser um dos protetores 
da infância e da adolescência. 
 
3.1 Brasil, 29 Anos do ECA: Avanços e Desafios 
 

Ao chegar neste tópico, podemos afirmar que houve várias mudanças positivas 
no decorrer da história da infância e adolescência no país, entretanto, estudos e 
pesquisas revelam que a trajetória de 29 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente 
houve também diversos desafios. Tem como um dos seus objetivos garantir o 
desenvolvimento da infância e da juventude em um ambiente saudável, mas a situação 
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desses jovens nas ruas, historicamente, é um problema que se alastra em dimensões 
preocupantes ainda no século XXI. Desse modo, o afastamento das escolas, a ausência 
de vínculo familiar, de moradia, a criminalidade, entres outros, fazem parte da realidade 
atual do nosso Brasil. Com isso, a trajetória na rua marca a infância e adolescência, 
diante de como a humilhação, a desigualdade, o desrespeito e o abuso estão visíveis 
nesse caminho, sendo discrepantes no sistema capitalista: de um lado crianças indo à 
escola ou ao parque; do outro, crianças que não são vistas, são esquecidas, invisíveis, 
consideradas invasoras do espaço público e que estão incomodando só por estar ali. 

Contudo, a saída da criança ou do adolescente de casa não acontece de um dia 
para o outro, como aponta estudos e pesquisas neste campo teórico, na maioria das 
vezes as famílias desses jovens encontram-se em situação de rua nas áreas periféricas 
dos centros urbanos, onde tem vários filhos, rompendo logo cedo com o laço paterno e 
condições precárias de subsistência, assim sendo, essas famílias são de responsabilidade 
do Estado para terem seus direitos garantidos e se essas famílias estão desprotegidas 
por negligência do Estado, necessariamente, suas crianças também tem seus direitos 
básicos violados. Logo, vale ressaltar que não é apenas a condição de pobreza que leva as 
crianças e adolescentes as ruas, mas também outras violências como espancamento, 
abuso sexual, entre outros, mas são fatores que no momento não são objeto da 
discussão. 

Conforme a autora Irene Rizzini (2003), que traz com um olhar crítico sobre a 
infância e a adolescência nas ruas, o dia à dia delas podem ser caracterizado por um 
misto de medo e coragem, força e fragilidade, além disso, afirma “Que viver e sonhar, 
apesar de tudo valem a pena. Sonha com um dia que terão aquilo que lhes mais faltou, 
afeto e segurança” (p.39). Contudo, é comum essa esperança ser interrompida pela 
violência logo cedo, pois crianças e adolescentes nas ruas vivem em vulnerabilidade, 
seja pelo preconceitos da sociedade, pela exploração no trabalho infantil ou abusos 
sexuais. 

É bastante claro o quanto os moradores de ruas passam como invisíveis ou 
indigentes perante a sociedade. Podendo até ser comuns crianças e adolescentes serem 
mortos por policiais, mesmo sem ter cometido nenhum crime e ter sua esperança 
interrompida de vez. Diante desse fato, vale relembrar o massacre ocorrido dia 23 de 
julho de 1993, no centro do Rio de Janeiro, aos arredores da Igreja da Candelária, onde 
segundo Cristina Boeckel e Daniel Silveira (2015), mais de 40 crianças e adolescentes 
dormiam naquelas ruas. A chacina deixou oito mortos entre 11 e 19 anos de idade e os 
assassinos eram policiais militares. Ainda mais, segundo as investigações, os 
assassinatos foram uma represália à ação dos meninos na tarde anterior, onde 
quebraram os vidros da viatura após um dos companheiros das ruas serem preso, como 
isso pode ser motivo para assassinar pessoas? Os policiais militares envolvidos no caso 
foram condenados a uma pena que somavam mais de 200 anos de prisão, entretanto, 
conforme Boeckel e Silveira (2015), todos foram soltos antes de cumprirem 20 anos de 
reclusão. 

Com todas as precariedades sofridas nas ruas, observa-se que não se remete apenas 
a uma situação de risco pessoal, mas a violação de todos direitos propagados pela 
Constituição Federal, como em seu Art. 5º institui que “Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade de direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade [...]”. 
Desse modo, são muitos os desafios ainda existentes mesmo após o Estatuto da Criança e do 
Adolescente coloca-los como sujeitos de direitos, sem assim, a vida dessas crianças e 
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adolescentes, é acompanhada de vários elementos presentes na “questão social”, como 
por exemplo, a fome, a falta de saneamento básico, a exclusão social, desemprego, falta 
de proteção da família ou do Estado, exposição à violência, patologias, trabalho infantil, 
uso de drogas e marginalidade. 

Perante esses fatores, já está claro que a educação é algo ausente na fase da 
infância e adolescência dos moradores de rua, o qual Irene Rizzini e Francisco Pilotti 
(2009) traz nos seus estudos que a trajetória escolar de meninos e meninas de rua 
costuma ser irregular e confusa, pois a escola é uma realidade distante das vivencias nas 
ruas e as crianças precisam agir como adultos para sobreviver. Com isso, raramente esta 
população infanto-juvenil tem uma perspectiva de melhoria de vida e a ausência e um 
não reconhecimento do problema pelo Estado dificulta ainda mais as coisas. 

Fato, debatido pelo então atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro 
(2019-), que afirmou no dia 19 de julho de 2019 que no país não existe um quadro de 
fome, consequentemente de extrema pobreza, pois segundo ele não é visto nas ruas 
pessoas com o “físico esquelético”. Diante disso, o não reconhecimento dos problemas 
enfrentados pela sociedade brasileira aumenta ainda mais os desafios, pois o desenvolvimento 
não engloba apenas um crescimento econômico, mas corresponde a um  processo 
multidimensional, com abrangência ampla de transformações no campo econômico, social 
cultural, ambiental, educacional, de saúde e político de um país. 

Por fim, como podemos observar nestes 29 anos desde a promulgação, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente trouxe avanços com grande importância para a sociedade brasileira, 
como a ampliação das políticas sociais, a proteção da criança e do adolescente dado em vários 
espaços, o Estado passou ser mais protetivo com intuito de garantir os diretos, ao mesmo 
tempo, no país houve a constituição dos conselhos tutelares, municipais e estaduais como porta 
de entrada para as denúncias, mas trazendo também desafios para sociedade civil e 
acompanhado de contradições da Constituição Federal já citado. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
“Nas favelas, no Senado Sujeira pra todo lado 

Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação.” 
Legião Urbana 

 
 

Após breves reflexões durante o artigo, chegamos na conclusão, não 
pretendendo de modo algum esgotar este tema, pois envolve vários aspectos e olhares 
do conhecimento. Assim sendo, voltamos a ressaltar que a rua por si só leva a uma 
condição de vulnerabilidade social, associado a aspectos negativos como a falta de 
garantia dos direitos e oportunidades já citados. Todos esses aspectos sendo 
contraditório a Constituição Federal, que tem em seus artigos garantir todos direitos 
básicos – saúde, educação, moradia, trabalho, segurança, lazer etc. – baseado nisso, este 
texto buscou analisar de forma sucinta a trajetória de conquistas e desafios da 
população infanto-juvenil. É notório a indignação pelo título da pesquisa bibliográfica 
de uma música de Legião Urbana, composta pelo cantor Renato Russo em 1978, Que país 
é esse?, e a letra ainda se faz presente da realidade da atual conjuntura brasileira. A 
gravação em álbum aconteceu após nove anos de a canção ser composta, pois segundo 
o compositor havia a esperança de que algo iria realmente mudar no país, tornando-se 
a música então totalmente obsoleta. Entretanto, hoje, depois de 41 anos da composição, 
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ainda é possível se fazer a mesma pergunta do título. 
Assim sendo, foi necessário, sem dúvida, entender a história de assistência à 

criança e ao adolescente, pois somente esta maneira é possível rever algumas questões 
que ainda hoje permanecem presente sociedade brasileira. Dessa forma, objetivou-se 
realizar um resgate histórico a partir de referenciais já existentes. Não obstante, é 
necessário refletir que esta história não se finaliza por aqui, uma vez que a luta pelos 
direitos humanos no Brasil é ainda uma luta em curso, merecedora da perseverança. 

Contudo, vale ressaltar, as consequências da vida na rua quando criança e 
adolescente para a fase adulta, pois esses jovens não têm nenhum acesso a 
escolarização, nem a proteção, necessitando até mesmo roubar, vender drogas ou se 
prostituir para garantir a sobrevivência. Então, quando viram adultos não tem nenhuma 
perspectiva de vida, apenas aquilo que aprenderam nas ruas, a sobreviver. Muitos 
continuam na vida de criminalidade, prostituição ou acabam sendo presos ainda jovens, 
poucos são os que conseguem sair dessa realidade. As mulheres acabam tendo o mesmo 
destino das suas mães, tendo vários filhos que vão viver nas ruas como um círculo 
vicioso. 

Por sua vez, segundo Irene Rizzini e Renata Couto (2019), declara que esta 
temática é um fenômeno histórico na sociedade brasileira. As autoras observam frente 
a este desafio, vem atuando um amplo movimento em defesa dos direitos de crianças e 
adolescentes, no âmbito do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Conanda), com o objetivo de atender essa população infanto-juvenil em situação de 
rua. Ainda mais, articulados nacionalmente através da campanha “Criança não é de rua”, 
se tornando responsável pela publicação do documento Diretriz nacional para o 
atendimento a crianças e adolescentes em situação de rua, lançado em outubro de 2017. 

Entretanto, apesar dos avanços no campo normativo e debates sobre essa 
temática, ainda observa-se o crescimento de práticas punitivas e repressivas que afetam 
diretamente aqueles que vivem na pobreza e vulnerável socialmente. Pois, de acordo 
com as autoras citadas, destacam-se na agenda política os debates acerca da redução da 
maioridade penal, do aumento do tempo de internação para adolescentes no sistema 
socioeducativo, da permissão da divulgação de imagem de crianças e adolescentes em 
conflito com a lei e da redução da idade de trabalho para quatorze anos. 

Sendo assim, é de grande importância repensar as condições que o Estado, as 
famílias e a sociedade proporcionam as crianças. É preciso muita luta e resistência para 
aqueles que se comprometem com a ética emancipatória na perspectiva de uma nova 
ordem societária, com igualdade para garantir a vida presente dessas crianças e 
adolescentes com os direitos humanos efetivados conforme está previsto no marco 
legal, na Constituição de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
As diretrizes do Programa de Atendimento orientam que as metodologias de 

trabalho sejam implementadas conforme a realidade de cada serviço, de cada região e das 
relações estabelecidas entre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) 
e a Rede Intersetorial de Políticas Públicas. De fato, esse mecanismo só se consolida se 
houver parcerias das esferas governamentais, articulação satisfatória entre gestão e 
profissionais e, sobretudo, condições mínimas laborais. Assim, o comprometimento do 
fazer prático e do atendimento humanizado não deve ser analisado apenas sob o aspecto 
de funcionamento da Unidade Socioeducativa, pois o olhar deve ser interinstitucional e 
intergovernamental para a efetividade do sistema socioeducativo (BRASIL, 2013). 

Para a implementação do SINASE quanto ao trabalho em rede é imprescindível a 
responsabilização para executar as medidas socioeducativas de meio fechado e organizar 
as políticas públicas pelos três entes federativos. Ou seja, todas as ações devem ser 
coordenadas e garantidoras de direitos de forma que haja uma efetiva rede de 
atendimento social a fim de encontrar soluções e encaminhamentos para as necessidades 
dos adolescentes e dos seus familiares. Nesses moldes, a Política da Socioeducação deve 
estar integrada com as demais políticas públicas, funcionando eficazmente referência e 
contra referência (BRASIL, 2013). 

Certo é que, para atingir a execução da medida socioeducativa nos parâmetros do 
SINASE, os profissionais devem ser qualificados e comprometidos. Então, a função do 
gestor é primordial para perceber as subjetividades de cada um e intensificar suas 
potencialidades, pois uma boa liderança perpassa a forma de funcionamento e 
compreensão de sua equipe. A motivação é fundamental para um bom desempenho do 
trabalho e, consequentemente, para atingir os objetivos propostos pelo gestor. Os desafios 
são muitos e estão postos diariamente para que sejam superados ou atenuados pela 
equipe interdisciplinar, que se constitui outro fator decisivo para uma gestão integrada e 
participativa, na medida em que um pré-requisito da Socioeducação é agregar diversos 
saberes técnicos em prol da garantia dos direitos de adolescentes e jovens em 
cumprimento de medida socioeducativa (BRASIL, 2013). 

Desse modo, a Socioeducação deve possuir uma equipe multiprofissional 
resolutiva quanto às demandas inerentes a cada eixo estratégico, acessando e dialogando 
com a rede de atendimento público, como preconiza o Princípio da Incompletude 
Institucional, bem como resguardando os direitos humanos fundamentais, segundo o 
Princípio da Proteção Integral. 

Problematizando nacionalmente o cenário das medidas socioeducativas de meio 
fechado, desmontes são notáveis no tocante às políticas públicas de financiamento do 
sistema socioeducativo. Já o Estado da Paraíba resiste aos desafios e às dificuldades para 
o atendimento das medidas socioeducativas de meio fechado. 
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O presente trabalho objetiva contextualizar a gestão do atendimento e descrever 
as principais dificuldades no sistema socioeducativo paraibano. Para tanto, a metodologia 
utilizada será a abordagem qualitativa e de natureza exploratória mediante as técnicas de 
pesquisa bibliográfica e documental, acessando normativas legais e referenciais teóricos 
científicos inerentes ao tema proposto (GIL, 2011; MARCONI, LAKATOS, 2011). 
 
2 DIREITOS HUMANOS NO CONTEXTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

 
A doutrina da proteção integral estabelecida no artigo 227 da Lei Maior de 1988 

substituiu a doutrina da situação irregular, que ocupou o cenário jurídico infanto-juvenil 
por quase um século, limitando-se a abordar aqueles que se enquadravam no modelo pré-
definido de situação irregular, estabelecido no artigo 2º do Código de Menores de 1979. 
Apesar das diversas medidas de assistência e proteção previstas nessa lei para regularizar 
a situação dos menores, a prática era de uma atuação segregatória, na qual normalmente 
estes eram levados para internatos ou, no caso de infratores, para institutos de detenção. 
Inexistia preocupação em manter vínculos familiares até porque a família ou a ausência 
dela era considerada a causa da situação irregular. Em suma, constituía-se em uma 
doutrina não universal e restrita a um limitado público infanto-juvenil (AMIN, 2009). 

Os avanços introduzidos com a nova doutrina evidenciam que as crianças e os 
adolescentes ganham um novo “status”, como sujeitos de direitos e não mais como 
menores objetos de compaixão e repressão, em situação irregular, abandonados ou 
delinquentes. Havia uma discriminação legal quanto à situação do menor, somente 
recebendo respaldo jurídico aquele que se encontrava em situação irregular; os demais 
não eram sujeitos ao tratamento legal (FERREIRA, DÓI, 2018). 

Assim, os direitos fundamentais refletem a proteção integral, representando 
avanços. Para concretizar os direitos e garantir a cidadania, torna-se indispensável a 
implantação de políticas públicas, programas, atividades e ações diárias que atendam 
crianças e adolescentes nas demandas próprias do seu desenvolvimento, atingindo as 
suas famílias com vistas à promoção da dignidade humana (MULLER, 2018). 

Considerando que no campo formal a doutrina da proteção integral encontra-se 
perfeitamente delineada, o grande desafio é torná-la real e efetiva. Logo, deve-se tornar a 
municipalização real, exigindo que cada município instale seus conselhos, além de 
necessitar do comprometimento de todos os agentes responsáveis em querer mudar e 
adequar o cotidiano infanto-juvenil a um sistema garantista, que levará ao esperado 
progresso social. 

Posteriormente, o Princípio da Proteção Integral obteve relevância no Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) de 1990, principalmente no tocante aos direitos 
fundamentais dos referidos indivíduos. Nesse diploma legal, reproduziu-se a letra do 
artigo 227 da Carta Magna, mas foram dispostos os meios e os instrumentos necessários 
para a efetivação e a garantia de cada um dos direitos fundamentais (NOGUEIRA, 2018). 

Sobre tal princípio, Cury, Garrido e Marçura (2002) relatam que: 
 

A proteção integral tem como fundamento a concepção de que crianças e 
adolescentes são sujeitos de direitos, frente à família, à sociedade e ao 
Estado. Rompe com a ideia de que sejam simples objetos de intervenção 
no mundo adulto, colocando-os como titulares de direitos comuns a toda 
e qualquer pessoa, bem como de direitos especiais decorrentes da 
condição peculiar de pessoas em processo de desenvolvimento (CURY, 
GARRIDO, MARÇURA, 2002, p. 21). 
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O Princípio da Proteção Integral, em síntese, norteia a construção de todo o 
ordenamento jurídico voltado à proteção dos direitos da criança e do adolescente. Parte 
do pressuposto de que tais seres humanos não são detentores de capacidade de exercício, 
por si só, de seus direitos, necessitando, por isso, de terceiros (família, sociedade e Estado) 
que possam resguardar os seus bens jurídicos fundamentais, consagrados na legislação 
específica até que se tornem plenamente desenvolvidos físico, mental, moral, espiritual e 
socialmente (NOGUEIRA, 2018). 

As principais inovações introduzidas no novo marco legal jurídico-institucional 
consistem em adotar na doutrina da proteção integral o reconhecimento da condição da 
criança como sendo pessoa em desenvolvimento; desta forma, carecedora de proteção 
especial, visando sempre que possível preservar o direito à convivência familiar através 
de garantias e deveres para assegurar os direitos com absoluta prioridade. Também se 
elenca o Princípio da Descentralização Político-Administrativa quanto às questões 
previstas no ECA, materializando uma maior atuação na esfera municipal pela 
participação direta da comunidade através do Conselho Municipal de Direitos e do 
Conselho Tutelar de acordo com o seu artigo 88, inciso I (MAIA, 2018). 

Segundo Maia (2018), o ECA é regido por três princípios orientadores: (I) Princípio 
Absolutista, que trata da primazia em favor da criança; (II) Princípio do Melhor Interesse, 
que se aplica a todo público infanto-juvenil, o que não ocorria à época da doutrina da 
situação irregular; (III) Princípio da Municipalização, que trata da descentralização 
somada com a aplicação das políticas assistências, simplificando assim a fiscalização de 
implementações e cumprimento das metas determinadas nos programas do poder 
público por aqueles que se encontram mais próximos dos cidadãos, os municípios. 

Desta feita, a tendência normativa culminou para a criação de políticas que 
resguardam os direitos da criança e do adolescente, iniciando um novo olhar para o 
fortalecimento dos vínculos familiares mediante um tratamento universal e total, em que 
crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e, portanto, detentores de proteção e 
cuidados especiais. 

Sendo assim, situar o direito da criança e do adolescente no campo dos direitos 
humanos significa reconhecer a população infanto-adolescente como titular de tais 
direitos a partir da compreensão de sua condição como cidadãos em condição peculiar de 
desenvolvimento, baseando-se em uma nova cultura da infância e da adolescência. 
Significa ainda que todas as normas de direito da criança e do adolescente, especialmente 
aquelas relacionadas ao SINASE devem ser interpretadas com base nesses direitos (ENS, 
2019). 

Salienta-se que os diversos órgãos, autoridades e entidades integrantes do 
“Sistema de Garantias dos Direitos Infanto-Juvenis” devem trabalhar em “rede”, ouvindo 
e compartilhando ideias e experiências entre si, definindo “fluxos” e “protocolos” de 
atuação interinstitucional, avaliando os resultados das intervenções realizadas junto a 
crianças, adolescentes e suas respectivas famílias e buscando, juntos, o melhor caminho a 
trilhar, tendo a consciência de que a efetiva e integral solução dos problemas que afligem 
a população infanto-juvenil local é de responsabilidade de todos (DIGIÁCOMO, 2018). 
Referente ao trabalho em rede, Sanicola (2008, p. 13) descreve que “redes são malhas, 
muito ou pouco densas, compostas de pontos que se cruzam e promovem trocas 
sinérgicas”. Tais parcerias visam fortalecer o trabalho, fator importante ao versar sobre 
Socioeducação, Juventude e Direitos Humanos. 

Dentre os princípios e os parâmetros apontados pelo SINASE para o cumprimento 
pedagógico da medida socioeducativa, a normativa legal evidencia que: 
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Os parâmetros norteadores da ação e gestão pedagógicas para as 
entidades e/ou programas de atendimento que executam a internação 
provisória e as medidas socioeducativas devem propiciar ao adolescente 
o acesso a direitos e às oportunidades de superação de sua situação de 
exclusão, de ressignificação de valores, bem como o acesso à formação de 
valores para a participação na vida social (BRASIL, 2006, p. 46). 

 
Dessa forma, as unidades de atendimento socioeducativo precisam ofertar, de 

forma a garantir o desenvolvimento pessoal e social de adolescentes e jovens, ações 
voltadas para a garantia dos direitos fundamentais conforme aponta a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos mediante direitos de primeira, segunda e terceira 
geração: civis, políticos, culturais e sociais, sendo estes: saúde, educação, alimentação, 
vestuário e condições dignas para a continuidade saudável do seu desenvolvimento 
(BRASIL, 2006). 
 
3 GESTÃO DO ATENDIMENTO SEGUNDO AS DIRETRIZES DO SINASE 

 
As complexidades inerentes à sociedade perpassam por intensidades e desafios, 

evidenciando-se as contradições e os antagonismos presentes no sistema capitalista. Para 
isso, é preciso corroborar ações e estratégias que minimimizem essas complexidades, não 
estando distantes da realidade do sistema socioeducativo em meio fechado. 

Dessa forma, o SINASE é executado a partir de normas e parâmetros da Lei nº 
12.594, de 18 de janeiro de 2012. Contudo, para que sejam efetivadas as diretrizes desta 
lei, é imprescíndivel que nas instituições de execução da medida socioeducativa de 
privação de liberdade exista uma gestão do atendimento pautada na atuação pedagógica 
e democrática. 

Sabe-se que a complexidade da Socioeducação pressupõe um olhar estratégico 
para o fortalecimento da medida socioeducativa, que exige uma maior responsabilidade 
na gestão do atendimento, considerando os desafios inerentes e buscando proporcionar 
meios de saída e soluções eficazes. 

Assim, como aponta Peixoto: 
 

Pensar a gestão desse Sistema Socioeducativo é, portanto, uma tarefa 
complexa quando consideramos, entre outras questões, a necessidade de 
observar as normativas legais (nacionais e internacionais), a definição, 
estruturação, seleção e qualificação do quadro de recursos humanos, a 
construção coletiva da proposta político-pedagógica, a articulação entre 
os diferentes programas de execução de medidas socioeducativas, a 
articulação para a integração com as demais políticas públicas, o diálogo 
com os atores do Poder Judiciário e do Ministério Público, a construção 
de um processo de avaliação dos trabalhos, a abertura, a fiscalização e 
ainda a definição das formas de financiamento e, em especial, a definição 
da relação “público-privado” na execução das medidas socioeducativas 
(PEIXOTO, 2015, p. 260). 

 
É importante destacar que o SINASE refere em seu modelo estrutural formas de 

diálogo e vínculo com outros sistemas, que são vinculados ao Sistema de Garantia de 
Direitos, a saber: Justiça e Segurança Pública, Saúde, Assistência Social e Educação. Com 
isso, deve-se atuar na proposta político-pedagógica, pois ajudará na interface das soluções 
contidas na complexidade da medida socioeducativa. 
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Vale ressaltar a necessidade de atuar na perspectiva da melhoria da gestão do 
atendimento, dado que primeiramente busca-se intervir por intermédio do planejamento 
estratégico e orçamentário para melhor desempenho e resultado das ações. Todavia, 
implantar o planejamento nas emergências do sistema é desafiador pela formatação de 
algumas instituições que possuem estruturas antigas e profissionais técnicos pouco 
capacitados. Logo, o planejamento deve ser pensado e estruturado para minimizar os 
gargalos existentes. 

 
Pensar e agir em relação ao futuro é a essência do processo de 
planejamento. Planejar é tomar decisões sobre o futuro. (...). É interferir 
na realidade, para passar de uma situação conhecida à outra situação 
desejada, dentro de um intervalo definido de tempo (MAXIMIANO, 2004, 
p. 33). 

 

Dessa maneira, as premissas contidas na Lei nº 12.594/2012 legitimam que o 
Sistema Nacional deve avaliar e acompanhar a gestão do atendimento das instituições de 
execução da medida, como analisa o artigo 20 desta lei, que diz: “O Sistema Nacional de 
Avaliação e Acompanhamento da Gestão do Atendimento Socioeducativo assegurará, na 
metodologia a ser empregada” (BRASIL, 2012). Isso demonstra que as instituições devem 
estar atentas aos pressupostos lançados no Plano Nacional de Atendimento 
Socioeducativo no que concerne à gestão do atendimento (BRASIL, 2013). 

Com base no planejamento, a gestão deve ser efetivada a partir de uma 
metodologia que atenda às necessidades reais e futuras da instituição. É fundamental ter 
uma equipe multidisciplinar para pensar e agir em estratégias e novas formulações para 
a medida socioeducativa. Para tanto, outro critério é utilizar normativas internacionais e 
nacionais com a finalidade de subsidiar o fazer profissional, tais como: Convenção 
Internacional dos Direitos da Criança, Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 (artigos 227 e 228), Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e Lei 
nº 12.594/2012 (SINASE). 

A partir disto, é primordial analisar o perfil de adolescentes e jovens em conflito 
com a lei para garantir a defesa de seus direitos com base no Plano Nacional de 
Atendimento Socioeducativo, que apreende “o modelo de gestão ora proposto estabelece 
uma coordenação nos três níveis do poder executivo, responsável por articular e 
implantar todas as medidas socioeducativas, qual seja sua natureza” (BRASIL, 2013). 

A gestão do atendimento perpassa pelas orientações da Política de Direitos 
Humanos que embasa os órgãos gestores a promover uma gestão ampliada no direito e 
na atuação pedagógica, subsidiada por planos, programas e projetos de ações do sistema 
socioeducativo. Com base nisso, o SINASE aponta as normas que devem ser utilizadas para 
embasar a gestão de atendimento: 

 
1) coordenar, monitorar, supervisionar e avaliar a implantação e o 
desenvolvimento do Sistema Socioeducativo, cumprindo-se o deliberado 
pelo competente Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Para 
a realização de suas atividades de gestão e execução pode valer-se de 
órgãos agregados à própria estrutura ou de outras entidades estatais que 
mantenham parceria formal, indicando as funções e as responsabilidades 
atinentes a cada órgão público envolvido; 
2) supervisionar tecnicamente as entidades de atendimento, realizando, 
inclusive, processos de avaliação e monitoramento; 
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3) articular e facilitar a promoção da intersetorialidade em nível 
governamental e com os demais poderes de forma a realizar uma ação 
articulada e harmônica; 
4) submeter ao competente Conselho dos Direitos da Criança e do 
Adolescente qualquer mudança que se pretenda operar no Sistema 
Socioeducativo ou em políticas, planos, programas e ações que os 
componham; 
5) estabelecer convênios, termos de parceria e outras formas de 
contratos destinados ao atendimento de adolescentes em conflito com a 
lei e sob medida socioeducativa; 
6) publicitar, mensalmente, por meios eletrônicos e impresso, dados e 
informações atualizados sobre o Sistema Socioeducativo; 
7) emitir relatórios anuais com informações obtidas e condensadas a 
partir do Sistema de Avaliação e Monitoramento; 
8) implantar e manter em pleno funcionamento o SIPIA II /INFOINFRA; 
9) promover e articular a realização de campanhas e ações, dirigidas à 
sociedade em geral, que favoreçam o desenvolvimento de adolescentes 
inseridos no SINASE (BRASIL, 2006). 

 
Sendo assim, para dar fundamento a estes regulamentos, é necessário implantar 

eixos estratégicos de intervenção, que estão de acordo com a Lei nº 12.594/2012, 
objetivando promover a capacidade técnica e fomentar o fortalecimento do atendimento 
técnico. Neste caminho, necessita-se do olhar estratégico da equipe multidisciplinar em 
consonância com os gestores da instituição para estabelecer agilidade na gestão do 
atendimento. 

Os eixos estratégicos estão contidos nos parâmetros socioeducativos do SINASE 
que busca promover os seguintes aspectos: 

 
Os parâmetros norteadores da ação e gestão pedagógicas para as 
entidades e/ou programas de atendimento que executam a internação 
provisória e as medidas socioeducativas devem propiciar ao adolescente 
o acesso a direitos e às oportunidades de superação de sua situação de 
exclusão, de ressignificação de valores, bem como o acesso à formação de 
valores para a participação na vida social, vez que as medidas 
socioeducativas possuem uma dimensão jurídico-sancionatória e uma 
dimensão substancial ético-pedagógica (BRASIL, 2006). 

 

Por fim, a gestão do atendimento se fortalece a partir da atuação dos eixos 
elencados no SINASE em consonância com outros órgãos públicos e não governamentais, 
buscando efetivar o que preceituam planos, programas e projetos de medidas 
socioeducativas, principalmente atuando a partir de fundamentos políticos, filosóficos, 
pedagógicos e jurídicos que contribuem para alcançar a essência da medida 
socioeducativa em meio fechado. 
 
4 CONJUNTURA ATUAL DA REDE DE ATENDIMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 
PARAIBANO 

 
Pode-se compreender que a nível nacional, o cenário das medidas socioeducativas 

de meio fechado tem sofrido desmontes na discussão e na manuntenção do sistema, 
fragilizando as ações que executam as medidas socioeducativas de privação de liberdade. 
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As precariedades que se encontram as unidades socioeducativas do país vêm 
desencadeando uma série de debates negativos acerca das medidas socioeducativas. 

Os dados no Panorama Nacional do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), elencando 
a situação do ordenamento dos estabelecimentos socioeducativos do Brasil, mencionam 
a respeito do contexto da Região do Nordeste que “disponibiliza 53 estabelecimentos de 
MSE de internação localizados em apenas 27 municípios, indicadores que proporcionam 
a pior média regional de estabelecimentos por localidade” (BRASIL, 2012). Embora tenha 
essa discussão negativa, alguns Estados conseguiram ter um nível mais assertivo, sendo 
“os Estados de Pernambuco, Paraíba e Piauí dispõem dos melhores ordenamentos 
socioeducativos da região, embora ainda apresentem áreas descobertas de estrutura” 
(BRASIL, 2012). 

Outro aspecto são as Varas com competência exclusiva da Infância e Juventude, que 
no Nordeste ainda é bem abaixo da média, obscurescendo o resultado da medida 
socioeducativa, em que o Poder Judiciário, por vezes, aplica uma sentença ao adolescente 
no sentindo de punir e não de possibilitar o seu desenvolvimento e crescimento. 

Neste sentido, o CNJ afirma: 
 

O nordeste brasileiro dispõe de 25 municípios providos de varas com 
competência exclusiva, quantitativo bem abaixo do recomendado pelo 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), 
de pelo menos uma vara com competência exclusiva em municípios de 
médio e grande porte (BRASIL, 2012). 

 
No Estado da Paraíba ainda existe um gargalo com relação ao Sistema de Justiça, 

que necessita da ampliação de Varas especializadas em medidas socioeducativas para 
melhor aplicá-las, assim, afirma o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo da 
Paraíba sobre o parâmetro do Sistema de Justiça: 

 
Em relação ao Sistema de Justiça, existem na Paraíba 77 comarcas para 
atender a todos os municípios. Nessas, existem 52 varas únicas e 22 varas 
mistas. Há apenas 1 (uma) vara especializada em medidas 
socioeducativas, a 2ª Vara da Infância e da Juventude, que está localizada 
na capital, João Pessoa. Em Campina Grande existe 1 (uma) vara privativa 
da infância que contempla a área cível (protetiva) e a área infracional 
(GOVERNO DA PARAÍBA, 2015, p. 28). 

 
Para além desse contexto, outra questão a ser colocada é a discussão sobre a 

redução da maioridade penal a nível nacional, que é uma proposta inicialmente 
fomentada pela Câmara dos Deputados que tramita desde 1993 e atualmente se dá 
através da Emenda Constitucional (PEC 115/2015). O debate está trâmitando no CCJ do 
Senado Federal, o qual o relator é o Senador Marcelo Castro (MDB-PI), que “justificou a 
audiência dizendo que é preciso atualizar os parlamentares em primeiro mandato sobre 
o tema” (GUEDES, 2019). 

Esse discurso trouxe muitas controvérsias para o cenário das medidas 
socioeducativas, desconstruindo toda a luta de implantar um Sistema Nacional que atenda 
às normas e aos parâmetros da Lei nº 12.594/2012, bem como pela via da Doutrina da 
Proteção Integral. No entanto, em vez de garantir a reflexão do ato infracional por meio 
de ações pedagógicas, pretende-se a inserção no sistema prisional comprometendo o 
desenvolvimento de adolescentes e jovens em conflito com a lei. 
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A partir desses desmontes ocorridos no país, o Estado da Paraíba vem resistindo 
aos desafios e às complexidades das medidas socioeducativas de meio fechado. Um 
avanço significativo foi a promulgação do Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo 
da Paraíba (2015-2024), aprovado pela Resolução nº 002/2015 do Conselho Estadual de 
Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA), sob uma pauta emergencial do GT SINASE 
em 2013. Este Plano Estadual, ainda vigente, estabelece o diagnóstico situacional do 
sistema socioeducativo na Paraíba e as metas previstas até o ano de 2024, elencando-se 
as medidas socioeducativas de meio fechado e meio aberto. 

Nesse sentido, a Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente “Alice 
de Almeida” (FUNDAC), órgão estadual que é responsável pelo atendimento de medidas 
socioeducativas em meio fechado na Paraíba, possui 7 unidades socioeducativas, em que 
5 estão em João Pessoa, sendo o CEA/JP, CSE, CEJ, Semiliberdade e Rita Gadelha; 1 em 
Lagoa Seca, o Complexo do Lar do Garoto e 1 em Sousa, a  Unidade Socioeducativa CEA 
Sousa. 

É importante destacar que, para desempenhar uma gestão atuante, é essencial 
manter a intersetorialidade com Secretarias de Estado e também com as municipais, 
garantindo aplicar objetivos e metas para sustentar a medida socioeducativa em meio 
fechado. Assim, no contexto da FUNDAC as ações investidas na gestão do atendimento 
elencam um viés positivo e promissor, garantidos através de parcerias com órgãos 
públicos e não governamentais que têm a finalidade de proporcionar melhorias paras as 
unidades socioeducativas. 

Logo, a gestão da Diretoria Técnica (DITEC), através de atividades estratégicas que 
se fundamentam em eixos previstos no SINASE, implica ações socioeducativas que se 
concretizam em parcerias com as unidades de atendimento da FUNDAC. Desse modo, 
estes eixos, a partir das normativas e dos parâmetros do atendimento do SINASE, 
reafirmam o compromisso em assegurar os direitos e oportunizar o progresso de 
adolescentes e jovens privados de liberdade. 

Sendo assim, o principal eixo que norteia o atendimento técnico e tem a função de 
capacitá-los com formação profissional, é o Eixo Suporte Institucional e Pedagógico, este 
é o eixo mais denso do SINASE, pois atende de forma sistemática todas as unidades 
socieducativas, dialogando com os profissionais e proporcionando o respeito à 
particularidade de cada medida socioeducativa. 

O Eixo Diversidade Étnico-Racial, Gênero e Orientação Sexual atua junto aos 
profissionais e socioeducandos em discussões voltadas para temáticas como: 
desigualdade racial, preconceito, doenças sexualmente transmissíveis, dentre outras. 
Tem o papel de estimular a valorização de adolescentes e jovens privados de liberdade e 
proporcionar, a partir de certos temas, um diálogo investido na sua evolução. Para isso, é 
necessário capacitar os profissionais para atuar com esses assuntos. 

O Eixo Educação é visto como essencial para o cumprimento da medida 
socioeducativa, visto que garante o acesso à educação para adolescentes e jovens privados 
de liberdade. Considerando a deficiência didática destes sujeitos, deve-se estimular o 
aprendizado por meio de atividades pedagógicas e consolidar parcerias com órgãos de 
ensino. 

Com relação ao Eixo Esporte, Cultura e Lazer é seu papel garantir parcerias com as 
Secretarias de Esporte, Cultura e Lazer e oportunizar o acesso a programações culturais, 
lazer e diversas modalidades de esportes, que consolidem o crescimento do protagonismo 
e viabilize o acesso à inclusão social. 



452 

 

O Eixo Saúde é fundamental no atendimento socioeducativo, uma vez que 
proporciona a oferta e o acesso ao tratamento de saúde, sendo dever deste eixo consolidar 
a parceria com a Secretaria de Saúde e respeitar as diretrizes da Lei nº 8.069/1990 e da 
Lei nº 12.594/2012. Possui a finalidade de garantir os devidos encaminhamentos à rede 
pública de saúde (Sistema Único de Saúde - SUS) para os adolescentes e os jovens que 
necessitem de assistência à saúde. 

O Eixo Abordagem Familiar e Comunitária objetiva fortalecer os vínculos 
familiares e também estabelecer parcerias com as Secretarias de Assistência Social. Outro 
aspecto é garantir o atendimento às famílias e buscar integralizar as necessidades para 
fortalecer o núcleo familiar. 

O Eixo Profissionalização, Trabalho e Previdência constitui-se fundamental, 
contribuindo para o acesso a cursos profissionalizantes, garantindo a formação 
profissional (inicial e continuada) e fortalecendo o processo de saída de adolescentes e 
jovens privados de liberdade no que tange ao mercado de trabalho. 

Por último, tem-se o Eixo Segurança que garante as medidas de prevenção de 
brigas, invasões, rebeliões e outras questões que afetem a rotina das unidades 
socioeducativas. Assim, deve-se capacitar por meio de treinamentos práticos de 
segurança voltados para os agentes socioeducativos e fortalecer as práticas de cunho 
pedagógico na convivência com os socioeducandos. 

Dessa forma, todos os eixos implicam progresso da medida socioeducativa a partir 
do planejamento estratégico e das normativas legais, considerando-se um passo 
importante para desenvolver metodologias de enfretamento às complexidades existentes 
no sistema socioeducativo de meio fechado. Agindo neste caminho propiciará a garantia 
da Proteção Integral e buscará a essência que rege a medida socioeducativa, ou seja, 
preparar o adolescente e o jovem em conflito com a lei para o seu retorno ao convívio 
social. 

Assim, o desafio está posto a fim de realizar a gestão do atendimento segundo os 
parâmetros do SINASE, possibilitando que as medidas socioeducativas alcancem os seus 
propósitos e que os direitos de adolescentes e jovens sejam garantidos. Notório que a 
gestão institucional deve assegurar sempre os direitos de adolescentes e jovens mediante 
o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 

Ressalta-se que a ausência de recursos humanos e estruturais impossibilita que a 
legalidade seja cumprida em sua integralidade, visto que nem tudo que está posto em lei 
é respeitado e concretizado. 

As principais fragilidades no sistema socioeducativo paraibano são: (I) lacuna na 
interlocução do Sistema de Justiça para a avaliação de adolescentes e jovens tanto por 
alguns profissionais de Unidades Socioeducativas não preencherem o Plano Individual de 
Atendimento (PIA) de forma completa quanto pela não observância total de todas as 
avaliações psicossociais pela Justiça; (II) ineficiência no trabalho conjunto entre Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) para o cumprimento das medidas de meio fechado e meio 
aberto para que haja o monitoramento de adolescente e jovem e a assistência adequada a 
sua família, reduzindo a reincidência e oportunizando a ressocialização; (III) 
desvalorização e rotatividade dos trabalhadores que aceitam ingressar no meio 
socioeducativo até que outra oportunidade de emprego seja mais atrativa, ou seja, nem 
sempre o critério para trabalhar na Socioeducação perpassa a identificação pessoal e 
profissional; (IV) espaços físicos adequados para o trabalho socioeducativo com a 
garantia dos espaços físicos técnicos para as salas de atendimentos psicossocial e jurídico 
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e para a realização de todas as atividades pedagógicas e escolares; (V) não uniformidade 
na sistematização e na implementação de Projetos Políticos Pedagógicos e Regimentos 
Internos entre a Sede da FUNDAC e as Unidades Socioeducativas, entendendo que 
instrumentais sistemáticos garantem a uniformização da linguagem e a consolidação dos 
dados institucionais sem equívocos e com isenção. 

A complexidade do atendimento socioeducativo exige a integração das políticas 
sociais e a implantação de ações intersetoriais, aglutinando os diversos saberes e as 
práticas setoriais para a superação da fragmentação do referido atendimento (MPMG, 
2015). 

Nessa perspectiva, todos são fiscalizadores das diretrizes e das leis, principalmente 
os trabalhadores do sistema socioeducativo que devem procurar minimizar os déficits e 
traçar a melhor estratégia dentro das possibilidades mínimas para execução. Assim, a 
corresponsabilização é premissa imprescindível na Socioeducação e, dessa forma, a Rede 
Intersetorial de Políticas Públicas deve cumprir sua função e dialogar constantemente 
para garantir que os direitos sejam implementados em todas as instâncias de assistência 
ao adolescente e ao jovem em cumprimento de medida socioeducativa. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Considerando as análises oriundas desse trabalho, constatou-se que a 

Socioeducação no Estado da Paraíba, apesar de todas as dificuldades de recursos 
humanos e estruturais, busca incessantemente cumprir os parâmetros da gestão de 
atendimento do contexto socioeducativo. 

Pode-se assegurar que a gestão do atendimento, através dos eixos estratégicos da 
Diretoria Técnica, prima veemente pelo cumprimento do Princípio da Proteção Integral e 
do Princípio da Incompletude Institucional, compreendendo que apenas haja a privação 
da liberdade nos intramuros das Unidades Socioeducativas e que todos os direitos 
humanos estejam preservados e garantidos, conforme normativas do Sistema de Garantia 
de Direitos. 

Entendendo que alguns profissionais operadores do Sistema de Garantia de 
Direitos da Criança e do Adolescente visualizam uma dicotomia entre a realidade das 
demandas da população infanto-juvenil e a legislação pertinente para a efetiva resolução 
de situações conflituosas, faz-se fundamental que o Princípio da Proteção Integral 
permeie pautas de formulação das políticas públicas e construção democrática das ações 
integradas na Socioeducação entre Estado, sociedade civil e famílias. 

Quanto às soluções para as principais dificuldades encontradas na rede de 
atendimento socioeducativo paraibano, são elencadas as seguintes: articulações 
interinstitucionais com o Sistema de Justiça e com CREAS e CRAS estão sendo viabilizadas; 
o Edital para Concurso Público está ofertando 400 vagas para Agentes Socioeducativos; 
nos últimos dois anos reformas foram realizadas nos prédios das Unidades 
Socioeducativas para viabilizar todas as atividades; Projetos Políticos Pedagógicos e 
Regimentos Internos da Sede da FUNDAC e de todas as Unidades Socioeducativas estão 
sendo criados e/ou reformulados. 

Por fim, o maior obstáculo reside na contenção de políticas públicas a nível 
nacional, notadamente às relacionadas com a garantia de direitos humanos, refletindo em 
cortes e/ou diminuição de recursos públicos e convergindo para o caos na gestão 
administrativa, em que se apregoa o trabalho no limite das possibilidades institucionais. 
Assim, o cenário atual não é motivador nem promissor para a efetivação adequada da 
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Política da Socioeducação, concluindo-se, diante do exposto, que os desafios estão postos 
cotidianamente e a gestão de atendimento do sistema socioeducativo paraibano está 
executando suas funções, ainda que se vivencie a adversidade da situação socioeconômica 
e política vigente no país. 

Logo, para dirimir ou atenuar os déficits de funcionamento do sistema 
socioeducativo no Estado da Paraíba, faz-se fundamental a articulação institucional dos 
entes federativos mediante comunicação oficial e armazenamento das informações com 
acesso para todos os componentes da gestão de modo articulado e colaborativo a fim de 
pactuar ações estratégicas resolutivas e, assim, assegurar direitos postulados 
constitucionalmente. 
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PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS COMO PRINCÍPIOS DO SISTEMA DE 
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

 
Neves Maria de Santana Silva 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
A política da socioeducação no Brasil avançou no marco regulatório da proteção 

social de crianças e adolescentes: Constituição Federal de 1988, art. 227; Estatuto da 
Criança e do Adolescente; Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase). A 
importância dessas normativas é um o divisor de água face à concepção que havia no 
Código de Menores: criança e adolescente em situação irregular sob a denominação de 
“menor”, de apartheid social.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente no marco de seus vinte e nove anos de 
existência, ainda carece de implementação na direção da proteção integral à infância 
brasileira. As violações de direitos contra esse segmento se complexifica. Os dados de 
estudo do UNICEF mostram que “6 em cada 10 adolescentes brasileiros vivem na pobreza. 
As violações de direitos são de várias modalidades: trabalho infantil, mendicância, 
neglência, abandono, abuso e exploração sexual, aliciamento para o tráfico. 

Portando, os autores de atos infracionais apresentam o perfil do abandono social. 
Eles se encontram no ápice das violações de direitos. A medida socioeducativa tem por 
natureza a sanção de acordo com o tipo penal, e o caráter pedagógico na perspectiva do 
protagonismo juvenil e reinserção social. Nessa direção, faz-se necessário a integralidade 
das ações das políticas sociais na execução do atendimento socioeducativo.  

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos abrange ações para qualificar 
o atendimento socioeducativo. A promoção dos direitos humanos é condição sine quo non 
para o êxito do cumprimento da medida socioeducativa. São muitas as evidências 
empíricas  da práticas dos abusos e violações dos agentes dos estado cometidas contras 
os adolescentes. Essas situações, ocorrem no ato da apreensão e noutras fases da 
tramitação do processo judicial.  

O presente estudo tem como foco investigar as ações planejadas nos Planos 
Decenais Socioeducativos na prática da educação em direitos humanos. Todavia, o debate 
dos direitos humanos junto aos operadores do Sinase deve ser contínuo nas fases do 
atendimento pelos órgãos responsáveis. Cada vez mais, percebe-se o clamor da sociedade 
no propósito de endurecer as leis. Prospera o apelo à inclusão de dispositivos que 
agravem à punição do estado aos mais pobres. Assim, sob “as penas da lei” há o aumento 
do encarceramento da juventude periférica.  

 
2 INTERSETORIALIDADE DA POLÍTICA SOCIOEDUCATIVA 
 

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) se constituiu política 
pública a partir de dispositivos normativos: o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 
Federal nº 8.069/1990, a Resolução do Conanda nº 119/2006 e a Lei Federal 
12.594/2012. No arcabouço do ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição Federal 
de 1988 representou o farol a instituir princípios e diretrizes das políticas públicas de 
proteção social, especificamente, relacionadas a crianças e aos adolescentes. 

Com efeito, importa destacar também, as normativas internacionais baluartes da 
proteção dos direitos infanto-juvenil: Regras Mínimas das Nações Unidas para 
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Administração da Justiça Juvenil – Regras de Beijing; a Convenção Internacional das 
Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, em 1989. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente instaura a Doutrina da Proteção Integral na 
perspectiva de garantir os direitos fundamentais com a prerrogativa do parágrafo único, 
do art. 4º da Lei 8069/90, tem por diretrizes estruturantes da proteção integral:  
“primazia de proteção e socorro; precedência de atendimento em qualquer instância; 
preferência na formulação de políticas públicas; destinação privilegiada dos recursos 
públicos”.  

O corolário da proteção integral encontra-se nos dispositivos normativos da 
Constituição Federal de 1988 cujos direitos se efetivam no parâmetro de sistemas 
protetivos interdependentes (sistemas das políticas sociais e sistemas de justiça, 
segurança e defensoria pública). Nessa direção, o Sistema de Garantia de Direitos  (SGD) 
167  permite a interlocução com instâncias do poder público como mecanismo de efetivar 
e fortalecer a política de proteção social infanto-juvenil. Destaque para o art. 86 do 
Estatuto: “a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á 
através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da 
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios”. Portanto, as políticas sociais são 
conjugadas na integração de ações, práticas institucionais e profissionais na perspectiva 
do alcance de resultados eficientes e da garantia de acessos aos direitos. 

Com efeito, o Sinase se efetiva na perspectiva da intersetorialidade e do 
funcionamento com outros sistemas de proteção de direitos: Sistema de Saúde, Sistema 
Educacional, Sistema de Assistência Social, Sistema de Justiça e Segurança Pública. Por sua 
vez, os sistemas se configuram pelo princípio da incompletude institucional no processo 
de efetivação e garantia de direitos em face ao enfrentamento de complexas violações de 
direitos. 

Por conseguinte, a execução do atendimento socioeducativo se fará no conjunto de 
ações e projetos que oportunizem a inclusão social do adolescente, autor de ato 
infracional, com o objetivo de ressignificar valores, atitudes para novos projetos de vida 
em permanente diálogo de construção no despertar do protagonismo juvenil. Observa-se 
o art. 8º da Lei 12.594/2012: 

 
Os Planos de Atendimento Socioeducativo deverão, obrigatoriamente, 
prever ações articuladas nas áreas de educação, saúde, assistência social, 
cultura, capacitação para o trabalho e esporte, para os adolescentes 
atendidos, em conformidade com os princípios elencados na Lei nº 
8.069/1990 (BRASIL).   

 

Os Planos Decenais de Atendimento Socioeducativo nas três esferas de governo 
demarcam ações intersetoriais da política pública, corresponsabilização dos entes 
federativos na efetivação da execução do atendimento aos adolescentes em medidas 
socioeducativas na concretude da dimensão da prática pedagógica educativa. 

Expressão da desigualdade social, a pobreza é uma variável relevante na condição 
do adolescente na prática de ato infracional. Na sua grande maioria, esses sujeitos advêm 
das situações de trabalho infantil; dos índices da baixa escolarização; da evasão escolar; 

 
167 Resolução nº 113/2006, Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente: Art. 1º O Sistema de 
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente constitui-se na articulação e integração das instâncias 
públicas governamentais e da sociedade civil, na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento 
dos mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos humanos da criança e do 
adolescente, nos níveis Federal, Estadual e Municipal.  
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do envolvimento com o tráfico de drogas; dependência quimíca;  situação de rua e 
mendicância. 

Portanto, esses adolescentes vivem o binômio de autores de atos infracionais e 
sujeitos que sofrem violações de direitos. Nessa particularidade a “questão social”, foi 
também apreendida por Iamamoto (2003): 

 
conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista 
madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais 
coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a 
apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma 
parte da sociedade ( p. 27). 

 

O processo de acumulação do capital reverbera em mazelas sociais de 
aprofundamento da pobreza. Agudiza o modo de vida da população despossuída dos bens 
socialmente produzidos. O capital se apropria do trabalho na dialética de produção da 
riqueza material sob a precarização do modo de vida do trabalhador (IAMAMOTO, 2007). 

O debate sobre a problemática do adolescente em conflito com a lei na perspectiva 
da totalidade social, remete à discussão socioeducativa no contexto macro da política 
governamental de retrocessos sociais sob a égide neoliberal, que minimiza o papel do 
Estado em promover políticas públicas de Bem-Estar Social. Nos moldes do Estado 
brasileiro, as políticas públicas estiveram atravessadas pela cultura patrimonialista e 
conservadora das elites dominantes (BEHRING; BOSCHETTI, 2007). 

Ao atravessar o período da ditadura militar no Brasil, as lutas sociais se 
fortaleceram no processo de se restabelecer o Estado Democrático de Direito que 
culminou na elaboração da Constituição Federal de 1988 de importante significação no 
marco histórico de mobilizações da sociedade civil organizada.  

 
Graças à mobilização da sociedade , as políticas sociais tornaram-se 
centrais, nessa década, na agenda de reformas institucionais que 
culminou com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Nesta 
Constituição, a reformulação formal do sistema de proteção social 
incorporou valores e critérios que, não obstante antigos no estrangeiro, 
soaram, no Brasil como inovação semântica, conceitual e política. Os 
conceitos de “direitos sociais”, “seguridade social”, “universalização”, 
“equidade”, “descentralização político-administrativa”, “controle 
democrático”, mínimos sociais”, dentre outros, passaram, de fato, a 
constituir categorias-chave norteadoras da constituição de um novo 
padrão de política social a ser adotado no país (PEREIRA, 2007, p. 152). 
 

O avanço dos direitos humanos no Brasil, destacamos importantes normativas: o 
Estatuto da Criança e do Adolescente; o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. 
No entanto, há crescente aumento das violações de direitos e ameaças às garantias 
constitucionais. As evidências são temerarias,  a aprovaçao da Emenda Constitucional EC 
nº 95/2016, reduz o teto dos gastos do orçamento público no prazo de 20 anos. O Estado 
não investirá em políticas de educação, saúde, assistência social, dentre outras.  

Na seguência de desmandos de adoção de políticas econômicas que flexibilizam 
direitos sociais, faz-se necessário levantar o véu sobre o orçamento público destinados às 
políticas de proteção social. Não tem como dissociar crescimento econômico e índice de 
desenvolvimento humano (idh), ambos seguem pari passu. Principalmente, quando as 
demandas sociais são gritantes na complexidade de violações de direitos.  
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Em se tratando dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, a 
baixa escolarização é o principal entrave no processo de construção do Plano Individual 
de Atendimento (PIA) na perspectiva da reinserção social de projetos de vidas. 

 
[...] As ações socioeducativas devem exercer uma influência sobre a vida 
do adolescente, contribuindo para a construção de sua identidade, de 
modo a favorecer a elaboração de um projeto de vida, o seu 
pertencimento social e o respeito às diversidades (cultural, étnico-racial, 
de gênero e orientação sexual), possibilitando que assuma um papel 
inclusivo na dinâmica social e comunitária. Para tanto, é vital a criação de 
acontecimentos que fomentem o desenvolvimento da autonomia, da 
solidariedade e de competências pessoais relacionais, cognitivas e 
produtivas. [...] a elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA) 
constitui-se numa importante ferramenta no acompanhamento da 
evolução pessoal e social do adolescente e na conquista de metas e 
compromissos pactuados com esse adolescente e sua família durante o 
cumprimento da medida socioeducativa [...] (SINASE, 2006, p. 52). 

 

3 A EDUCAÇÃO COMO EIXO ESTRUTURANTE DA POLÍTICA SOCIOEDUCATIVA 
 
A educação é um tema que suscinta debates políticos, principalmente, em 

determinados momentos conjunturais. Atualmente, no cenário brasileiro tem sido 
importante veio ideológico de grupos políticos de controle de ideias e de interesses 
dominantes de manipulação de massa. Em todos os processos de reforma e contrareforma 
do Estado, o sistema educacional é moldado por propostas esdrúxulas do tipo “Escola Sem 
Partido”.  

Nessa perspectiva, Mészáros (2008) vislumbra a educação para além do capital 
como uma discussão própria e necessária na urgência de alternativas de não sucumbir as 
determinações do capital ao processo de mercancia da educação. 

 
A educação para além do capital visa a uma ordem social 
qualitativamente diferente. Agora não só é factível lançar-se pelo 
caminho que nos conduz a essa ordem como o é também necessário e 
urgente. Pois as incorrigíveis determinações destrutivas da ordem 
existente tornam imperativo contrapor aos irreconciliáveis 
antagonismos estruturais do sistema do capital uma alternativa concreta 
e sustentável para a regulação da reprodução metabólica social, se 
quisermos garantir as condições elementares da sobrevivência humana. 
O papel da educação, orientado pela única perspectiva efetivamente 
viável de ir para além do capital, é absolutamente crucial para esse 
propósito (MÉSZÁROS, 2008, p. 71). 

 

Assim, projeto “Escola Sem Partido”. Primeiramente, de forma incabível, leva a 
pensar o conhecimento como algo neutro: “sem partido”. No entanto, essa concepção 
apresenta uma pesada carga ideológica de interesses: subjugar o modo de vida dos 
sujeitos nas diversas dimensões do convívio social; relegar o modo de aprendizagem do 
pensamento acrítico.  

É cada vez mais impositivo o discurso de moldar o sistema educacional à exigência 
do mercado. Cresce o valor do ensino ao peso de mercadorias: “pagou levou”. Por outro 
lado, a Constituição Federal de 1988 destaca a função social da educação na relevância de 
um direito humano. Por sua vez, a Declaração Universal dos Direitos Humanos introduz o 
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aspecto da educação na expansão dos direitos do homem e das liberdades fundamentais 
ao convívio salutar humano. 

 
[...] A educação, vista como um “serviço” que se adquire, e não mais como 
um direito, deve ser afastada do Estado, o que justifica a sua privatização. 
Do ponto de vista ideológico, a privatização também propicia um maior 
controle político do aparato escolar, agora visto como uma “empresa”, 
aliado à padronização promovida pelas bases nacionais comuns 
curriculares e pela ação do movimento “escola sem partido”, este último, 
um baço político da “nova” direita na escola (FREITAS, 2018, p. 29). 

 

A educação pública e de qualidade é dever do Estado através de adoção de política 
que seja universalizada ao acesso como direito humano, e promova a emancipação 
política dos sujeitos. Mas, a elite disputa o controle do sistema de ensino no processo de 
consolidar projetos conservadores do interesse do capital (FREITAS, 2018). 

A formação cultural brasileira guarda resquícios de uma política educacional 
marcadamente direcionada aos interesse das elites dominantes oligarcas e burguesas que 
seguiram os ditames do capital internacional. O direito à educação pública e de qualidade 
na Constituição brasileira foi forjado nas reivindicações da luta organizada. Contudo, não 
se concretizou no ideal de implementação de projeto de inclusão social. Vale ressaltar, a 
instituição da política de cotas simboliza o resgate de uma dívida social histórica. 

A desigualdade educacional é uma questão social a ser analisada a partir de alguns 
indicadores, segundo dados do IBGE (BRASIL), em 2018, frequentou o ensino médio ou 
havia concluído, a faixa etária 15 a 17 anos, teve o resultado da taxa de 69,3%. Com relação 
a raça/cor, a taxa ajustada de frequência ao ensino médio, 76,5%, cor branca. Para os 
jovens de cor preta/parda, o percentual de frequência era de 64,9%.  

Outro resultado (IBGE 2018) que chama atenção: “24, 3 milhões de pessoas de 15 
a 29 anos, não frequentavam escola ou algum curso da educação profissional ou o pré-
vestibular e não havia concluído a educação básica obrigatória ou entre os que 
concluíram, não havia alcançado o grau de superior completo: 65,2%, cor preta ou parda”. 

De pronto, esses resultados são significativos para subsidiar o debate do tema  
desigualdade em vários recortes sociais. No caso, discutir a importância do sistema 
educacional como eixo estruturante do sistema nacional de atendimento socioeducativo. 
Para o sociólogo Marcos Rolim (2016), a evasão escolar é um fator preponderante para a 
incidência do envolvimento do adolescente na prática do ato infracional. O estudo partiu 
de uma pesquisa com adolescentes no sistema privativo de liberdade: excluídos dos 
sistema educacional e cooptados pelo tráfico de drogas. 

Conforme estudo apontado, a escola vem se distanciando de seu papel institucional 
pedagógico de fomentar o saber crítico no processo de descobertas dos sujeitos enquanto 
agentes construtores da cidadania. Se a evasão e o fracasso escolar comprometem a 
existência dos alunos, por outro lado, denotam a falácia da função social da educação 
enquanto projeto emancipatório. Conforme Candau, é preciso reinventar a escola: 

 
Na reinvenção da escola, a questão da cidadania é fundamental. Não de 
uma perspectiva puramente formal do tema, mas a partir de uma 
abordagem que concebe a cidadania como uma prática social cotidiana, 
que perpassa os diferentes âmbitos da vida, articula o cotidiano, o 
conjuntural e o estrutural, assim como o local e o global, numa 
progressiva ampliação do seu horizonte, sempre na perspectiva de um 
projeto diferente de sociedade e humanidade. A escola assim concebida é 
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um espaço de busca, construção, diálogo e confronto, prazer, desafio, 
conquista de espaço, descoberta de diferentes possibilidades de 
expressão e linguagens, aventura, organização cidadã, afirmação da 
dimensão ética e política de todo processo educativo (2013, p. 15). 
 

A propósito, a “reinvenção da escola”, tão urgente e necessária ao tratar da inclusão 
de adolescentes em conflito com a lei no processo do protagonismo juvenil e participação 
cidadã. O eixo educacional compõe o SINASE na diretriz efetiva de oportunizar a 
superação da prática do ato infracional na perspectiva de ressignificar valores e alicerçar 
projetos de vida. Tal reflexão, nos remete à importância da escola no aspecto fundamental 
do direito humano e da promoção social.  

 
4 A PROPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NOS PLANOS DECENAIS 
DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

 
A educação em direitos humanos vem no processo histórico-social de discutir, 

propor, consolidar práticas sociais de defesa dos direitos humanos na perspectiva 
multidimensional e interdisciplinar, conforme o Plano Nacional de Educação em Direitos 
Humanos (BRASIL, 2006) que enfatiza, ainda, dentre os objetivos: “o papel estratégico dos 
direitos humanos para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito; a construção 
de uma sociedade justa, equitativa e democrática”. 

No Brasil, as violações de direitos sofridas pelas camadas de baixa renda têm sido 
exacerbadas pelo misto de ódio, preconceito, discriminação. Herança do colonialismo: a 
cultura do patriarcalismo e patrimonialismo vigentes nas relações sociais do predomínio 
da subjugação dos indivíduos as condições humanas mais adversas. Portanto, 
imprescindível pensar a importância da educação em direitos humanos no processo de 
mudanças de atitudes, comportamentos e posturas em face aos desafios da sociedade 
capitalista neoliberal. 

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) alicerçado em 
normativas internacionais de direitos humanos, a partir de 2003, surge enquanto política 
pública intersetorial a ser implementada estrategicamente nos seguintes eixos: I. 
Educação Básica; II. Educação Superior; III. Educação Não-Formal; IV. Educação dos 
Profissionais dos Sistemas de Justiça e Segurança; V. Educação e Mídia. 

Nessa direção, pretende-se discutir algumas das ações programáticas desses eixos 
previstos no PNEDH para as medidas socioeducativas tais como, eixo I- Educação Básica: 

 
8. promover a inserção da educação em direitos humanos nos processos 
de formação inicial e continuada dos (as) trabalhadores (as) da educação, 
nas redes de ensino e nas unidades de internação e atendimento de 
adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, incluindo, 
dentre outros (as), docentes, não-docentes, gestores (as) e leigos (as); 19. 
Apoiar a elaboração de programas e projetos de educação em direitos 
humanos nas unidades de atendimento e internação de adolescentes que 
cumprem medidas socioeducativas, para estes e suas famílias (PNEDH, 
2006). 

 
No eixo IV- Educação dos Profissionais dos Sistemas de Justiça e Segurança: 
 

10 – fomentar ações educativas que estimulem e incentivem o 
envolvimento de profissionais dos sistemas com questões de diversidade 
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e exclusão social, tais como: luta antimanicomial, combate ao trabalho 
escravo e ao trabalho infantil, defesa de direitos de grupos sociais 
discriminados, como mulheres, povos indígenas, gays, lésbicas, 
transgêneros, transexuais e bissexuais (GLTTB), negros (as), pessoas com 
deficiência, idosos (as), adolescentes em conflito com a lei, ciganos, 
refugiados, asilados, entre outros (PNEDH, 2006). 

 

As ações programáticas do PNEDH, especificamente, na abordagem das medidas 
socioeducativas mantêm o diálogo transversal com o Sinase na perspectiva de consolidar 
a política socioeducativa com base nas diretrizes pedagógicas: 

 
[...] Questões da diversidade cultural, da igualdade étnico-racial, de 
gênero, de orientação sexual deverão compor os fundamentos teórico-
metodológicos do projeto pedagógico dos programas de atendimento 
socioeducativo; sendo necessário discutir, conceituar e desenvolver 
metodologias que promovam a inclusão desses temas, interligando-os às 
ações de promoção de saúde, educação, cultura, profissionalização e 
cidadania na execução das medidas socioeducativas, possibilitando 
práticas mais tolerantes e inclusivas (SINASE, 2006, p. 47). 

 

De acordo com a normativa do Sinase, o atendimento socioeducativo será 
consubstanciado através da elaboração, promulgação, monitoramento e avaliação do 
Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo nas três esferas da federação brasileira. O 
referido plano tem como norte fundamental, o aprimoramento da gestão e a qualidade da 
execução do atendimento socioeducativo.  

Nessa perspectiva, a educação em direitos humanos é um importante instrumento 
na discussão das medidas socioeducativas no propósito de implementar ações e projetos 
na realidade social do adolescente em conflito com a lei na perspectiva  de práticas sociais 
que promovam os direitos humanos no processo do atendimento socioeducativo com 
base em concepções pedagógicas, metodológicas que construam diálogos de 
solidariedade, justiça social, cultura democrática. Para tanto, faz-se necessário fortalecer 
nos processos socioeducativos a cultura dos direitos humanos na firmeza desse debate 
em todas as instâncias do Sinase.  

 
Assim, desenvolver uma educação em direitos humanos imbricada no 
conceito de cultura democrática, fundamentada nos contextos nacional e 
internacional, nos valores da tolerância em relação às diferenças, na 
solidariedade, na justiça social, na sustentabilidade, na inclusão e na 
pluralidade é urgente, imprescindível e essencial. É a educação nessa 
direção que possibilita avançar no reconhecimento e na defesa 
intransigente dos direitos fundamentais para todo ser humano, na defesa 
e fortalecimento da democracia (SILVA, 2010, p. 43).  
 

O Plano Decenal Socioeducativo é uma diretriz do Sinase para planejar objetivos e 
metas intersetoriais de educação, saúde, qualificação profissional, segurança e justiça, 
protagonismo juvenil com o objetivo de qualificar o atendimento das medidas 
socioeducativas com status de política pública de Estado. Para atingir tal propósito os 
caminhos são espinhosos, visto que na conjuntura brasileira existe um severo processo 
de desmantelamento dos investimentos governamentais no combate à desigualdade 
social.  
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Face a essas questões, faz-se necessário monitorar as ações da gestão pública no 
processo avaliativo de cumprimento das metas previstas no Plano Decenal referenciados 
nas três esferas de governo (União, Estados, Municípios). No debate da política 
socioeducativa, é de suma importância evocar o PNEDH no sentido de implementar as 
ações programáticas referenciadas da educação em direitos humanos. 

Sendo assim, realizamos uma pesquisa qualitativa de análise documental dos 
Planos Decenais com o objetivo de mapear as ações programáticas da educação em 
direitos humanos propostas nos planos socioeducativos no diálogo intersetorial com as 
demais políticas sociais. 

Como se pode observar, os Planos Decenais foram elaborados pelas instâncias de 
cada ente, e aprovados pelos Conselhos de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente, 
respectivamente: União, Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Conanda); Estado de Pernambuco, Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (Cedca); Município de Recife, Conselho Municipal de Defesa e 
Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica). 

A gestão do atendimento socioeducativo é descentralizada no propósito das 
competências e atribuições de cada ente da federação: a União, cabe coordenar e formular 
a política socioeducativa; os Estados, coordenar e prestar assistência técnica aos 
Municípios; e este, por último, planejar e executar o atendimento aos adolescentes em 
medidas socioeducativas em meio aberto (Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à 
Comunidade). 

 
Quadro – 1 Demonstrativo do Planejamento dos Planos Decenais Socioeducativo 

 
Planos Decenais de 

Atendimento 
Socioeducativo 
Prazo/Vigência 

 
 

Eixos Estratégicos 

Total de Metas de cada esfera 
administrativa 

 
Feder

al 

 
Estadua

l 

 
Municipa

l 
Federal 

2014 – 2023 
Estado de Pernambuco 

2015 – 2024 
Município de Recife 

2018 - 2027 

1. Gestão 24 11 15 

2. Qualificação do  
Atendimento 

36 31 35 

3. Participação dos 
Adolescentes 

08 12 09 

4. Sistemas de Justiça e 
Segurança 

05 16 08 

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora, dados extraídos dos referidos Planos Decenais. 

 
Quadro 2 – Levantamento das ações em educação em direitos humanos 

EIXOS 
ESTRATÉGICOS 

METAS 
FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL 

I. Gestão do 
Sinase 

   

II. Qualificação do 
Atendimento 

  Discutir ações 
direcionadas a 
execução de práticas 
restaurativas a partir 
do diálogo com 
outras secretarias e 
parceiros, incluindo 



464 

 

a política de Direitos 
Humanos. 
Realizar parcerias 
em atividades junto 
as escolas, 
equipamentos 
sociais, centros 
esportivos e 
culturais que 
incentivem a 
prevenção e 
promoção de saúde, 
hábitos saudáveis e 
cultura de paz. 

III.. Participação e 
Autonomia dos 
Adolescentes 

 Criação de espaços 
para discussão 

sistemática com os 
adolescentes, sobre 

temas relacionados à 
temática: gênero, 
direitos sexuais, 

violência de gênero, 
entre outros. 

Garantia do direito 
de participação dos 

adolescentes 
atendidos nas 
Conferências 
Municipais e 

Estaduais de Direitos 
Humanos, Direitos 

da Criança e do 
Adolescente. 

Garantia de espaços 
sistemáticos de 

discussão com os 
adolescentes sobre 
temas relacionados 

aos direitos 
humanos e 

cidadania, redução 
de danos, gênero, 
direitos sexuais, 

violências de gênero, 
entre outros 

Garantir formação 
política na 
perspectiva da 
educação em direitos 
humanos e cidadania 
para adolescentes e 
famílias sob a 
condução da equipe 
multidisciplinar do 
CREAS. 

IV. Sistemas de 
Justiça e 

Segurança Pública 

Qualificação da 
abordagem da 

segurança, 
referenciado na 

educação em 
direitos humanos. 

  

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora, dados extraídos dos Planos Decenais 
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4.1 Resultados 
 
 Assim, conforme O quadro 1, foram quantificadas as metas propostas para serem 

executadas em cada plano decenal. Em seguida, no quadro 2, do quantitativo das metas 
do quadro 1, apenas àquelas referentes as ações programáticas na interlocução da 
educação em direitos humanos. 

Os Planos Decenais foram elaborados a partir da construção de metas para os eixos 
estratégicos: Gestão do Sinase; Qualificação do Atendimento; Participação e Autonomia 
dos Adolescentes; Sistema de Justiça e Segurança Pública.  

 Portanto, no quadro 1, o eixo Qualificação do Atendimento possui o quantitativo 
da projeção das metas equivalentes nas três esferas do poder executivo. A Lei Federal 
12.594/2012, que instituiu a política socioeducativa preconiza a corresponsabilidade do 
atendimento socioeducativo e a intersetorialidade nas ações com as demais políticas 
sociais. 

Considerando a importância da educação em direitos humanos, com ênfase as 
ações programáticas do PNEDH, denota-se no quadro 2, que existe pouca relevância da 
temática direitos humanos nas ações socioeducativas visto que no eixo I, Gestão do Sinase, 
nas três esferas de governos não foi identificada atividade de educação em direitos. No 
eixo II, apenas, a instância do executivo municipal apresenteou 6% (seis por cento) de 
atividades relacionadas à temática direitos humanos. No eixo III. Participação e 
Autonomia dos Adolescentes, o órgão do executivo estadual planejou o percentual de 25% 
(vinte e cinco por cento) metas em educação em direitos humanos do quantitativo geral 
de 12 ações conforme o quadro 1. Por sua vez, o o órgão municipal não planejou, 
minimamente, 1% das ações previstas no eixo III. 

 No eixo IV. Sistema de Justiça e Segurança Pública, apenas, a Gestão Federal 
planejou uma atividade em educação e direitos humanos (quadro 2) do quantitativo de 
seis atividades planejadas conforme o quadro 1. Nas demais esferas dos executivos, não 
há metas relacionadas a educação em direitos humanos. 

 
5 CONCLUSÃO 
 

Com a promulgação dos referenciais normativos que tratam da política da 
socioeducação: Resolução nº 119/2006, Conanda, e a Lei Federal nª 12.594/2012, passou 
a regulamentar a execução das medidas socioeducativas; nesse lapso de tempo, 
aprimorou-se atenção do cuidado aos adolescentes em cumprimento de medidas 
socioeducativas. Não há dúvidas do significativo avanço da política pública do Sinase na 
perspectiva das garantias de direitos aos adolescentes em conflito com a lei. 

No entanto, os retrocessos já se avizinham, através do Decreto 10.003/2019, o 
Conanda sofreu interferência radical do Governo Federal. Essa medida impactará 
diretamente o controle social de planejamento e monitoramento da política de 
atendimento e proteção à criança e ao adolescente. Nesse sentido, há que voltar para o 
início das lutas sociais: conquistar direitos sociais, e organizar a resistência na luta para 
não perder de vez os direitos conquistados. 

O Plano Decenal é um documento ratificado pelo compromisso de cumprimento de 
ações pelo poder público na garantia do alcance das suas metas circunscritas. Ademais, 
existe um interesse maior no processo de qualificação do atendimento socioeducativo: 
discutir o fenômeno do adolescente em conflito com a lei a partir do paradigma dos 
direitos humanos. 
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A educação em direitos humanos proporciona as condições necessárias para a 
construção de diálogos no respeito à diversidade de raça, etnia, orientação sexual, opção 
de credo religioso. O PNEDH lança as bases para a concepção da educação em direitos 
humanos na perspectiva da socioeducação no processo da cidadania participativa e do 
protagonismo juvenil. Assim, as ações de educação em direitos humanos previstas no 
Planos Decenais têm grande importância no fortalecimento da política socioeducativa. 

No entanto, observa-se que não há uma efetiva condução das ações em educação 
em direitos humanos como ferramenta de qualificar o atendimento socioeducativo. A 
incisão da temática direitos humanos na prática cotidiana dos operadores do sistema 
socioeducativo não tem merecido o verdadeiro valor. Diante do crescdente avanço das 
violações de direitos no Brasil, precisa-se efetivar a prática de educação em direitos 
humanos como instrumento de diálogos e garantia de direitos. 
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EDUCANDO PARA A VIDA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES 
 

Larissa Cavalcanti de Albuquerque 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
O construto teórico surge a partir de experiências como assistente social escolar 

em uma unidade de ensino do município de João Pessoa-PB. Temos o entendimento, que 
a educação é o caminho para qualquer transformação social que se espere dentro de um 
processo democrático. Dessa forma, se faz necessário ofertar uma política educacional 
para além dos conteúdos formais previstos nas normativas nacionais. Assim, exercícios, 
testes e repetições podem até resultar em notas maiores e excelentes resultados; contudo 
não prepararão o educando de forma integral, e muito menos, darão conta de desenvolver 
as competências que os discentes necessitam para enfrentar os desafios do mundo 
globalizado.  

Por isso, tivemos como objetivo geral, promover um processo de reflexão e 
conhecimento sobre convivência e direitos humanos para as crianças e adolescentes, 
visando seu pleno desenvolvimento, aprendizado e sua formação cidadã, como objetivos 
específicos, ressaltamos: apresentar os direitos das crianças e dos adolescentes; fomentar 
um processo reflexivo acerca dos direitos humanos e realizar oficinas temáticas. A 
educação em direitos humanos, por sua vez, é o que permite sensibilizar e conscientizar 
os sujeitos para a relevância do respeito ao ser humano, apresentando-se na 
contemporaneidade, como uma ferramenta fundamental na construção da formação 
cidadã, assim como na afirmação de tais direitos (TAVARES, 2007).  

Como justificativa, temos a promoção da mudança de compreensão acerca dos 
direitos humanos, muito difundido, especialmente pela mídia como direito que “protege 
bandido”, assim a relevância do estudo encontra-se na reflexão e na garantia dos direitos 
assegurados na Constituição Federal de 1988, no Estatuto da Criança e do Adolescente nº 
8.069 de 1990, na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. 

Crianças e adolescentes são consideradas sujeitos de direitos e possuem carências 
peculiares para seu pleno desenvolvimento, tal compreensão encontra-se descrita nas 
legislações brasileiras e internacionais, contudo estes preceitos legais muitas vezes não 
são incorporados à vida cotidiana desses sujeitos, entendemos que ações como esta, seja 
o primeiro passo para ampliação e prática dos direitos já preconizados (HENRIQUES; 
FIALHO; CHAMUSCA, 2007).  

Nesta seara, a escola possui um papel preponderante por ser um espaço de debate 
e difusão de informações que pode influenciar positivamente na vida dos alunos, 
pais/responsáveis e todos os demais atores do âmbito escolar. A finalidade de trabalhar 
os direitos humanos no contexto escolar é atuar na formação de crianças e adolescentes, 
almejando contribuir para o desenvolvimento da sua condição de cidadão e cidadã ativos, 
buscando e concretizando seus direitos. Sendo assim, uma pessoa que goza de uma 
educação neste âmbito, é capaz de atuar frente às injustiças e desigualdades, 
reconhecendo-se como sujeito autônomo e, ademais, reconhecendo o outro com iguais 
direitos, dentro dos preceitos de diversidade e tolerância, valorizando assim a 
convivência harmoniosa, o respeito mútuo e a solidariedade. 
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2 O DIREITO EM SABER QUE TÊM DIREITOS: TRABALHANDO OS DIREITOS 
HUMANOS NO ÂMBITO ESCOLAR 

 
O processo educativo formal inicia-se na mais tenra idade, desde muito cedo 

crianças são matriculadas em creches. A partir daí um novo mundo se apresenta para a 
criança, conhecer novas pessoas, seguir regras, novos aprendizados e conhecimentos. 
Direitos e deveres vão sendo estabelecidos e seguidos pelos os educandos, sem ter a 
compreensão do que são os direitos humanos, estes vão tendo acesso ao direito à 
educação, saúde, cultura, lazer, dentre outros direitos. 

Partindo desse princípio, educar para os direitos humanos é promover a 
conscientização que somos sujeitos de direitos, que vivemos em um Estado democrático 
de direitos e que contribuímos por meio dos impostos para termos garantidos direitos 
sociais e humanos. 

Acreditamos que a escola é uma unidade promotora de formação cidadã, logo é 
essencial que a temática seja discutida e vivenciada neste espaço. A Declaração Universal 
dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (1948, p.1) anuncia que “todos 
os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e 
de consciência, e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade”. A 
declaração surge no período pós-guerra, período este que é marcado por atrocidades, 
violação de direitos e expansão das desigualdades sociais. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 assegura o direito à alimentação, a 
moradia, a educação, a saúde, a cultura, a convivência familiar e comunitária, dentre 
tantos outros direitos. O Estatuto da Criança e Adolescente (Lei nº 8.069 de 1990) dispõe 
sobre a proteção integral de nossos meninos e meninas. A Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Lei nº 9394 de 1996, assegura o direito educacional a todos independente de 
raça, cor, religião ou orientação sexual, todos possuem direito de acessar e permanecer 
na escola. Todas essas leis perpassam e viabilizam os direitos humanos. 

Parafraseando Klein (2012) nesta conjuntura, caracterizada pela diversidade de 
sujeitos, o grande desafio que enfrentamos é possibilitar um ambiente escolar que 
valorize e respeite as diferenças, que combata as desigualdades, que se paute pela 
igualdade e solidariedade. Estamos falando de relações e valores democráticos que não 
são somente conteúdos, mas modos de orientar a vida dentro da instituição. Diante desse 
contexto, a Educação em Direitos Humanos apresenta-se como uma necessidade das 
sociedades contemporâneas ao orientar suas práticas corriqueiras por valores que 
reconhecem a dignidade e a diversidade da pessoa humana. Ao adotar a Educação em 
Direitos Humanos como eixo das práticas escolares, estamos priorizando a formação 
integral dos/as estudantes por meio de três aspectos: acesso ao conhecimento dos 
Direitos Humanos; vivência de valores relacionados aos Direitos Humanos; e ações de 
acordo com os valores e os conhecimentos apreendidos. 

Neste sentido, faz-se necessário transformar a escola em um espaço de 
aprendizagens significativas, que possibilitem às crianças e adolescentes uma formação 
cidadã, por meio da potencialização de seu desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e 
moral, pautado na valorização do diálogo, da justiça, da solidariedade e do respeito, 
ofertando assim, condições para que esses alunos participem da sociedade de forma 
crítica, autônoma e transformadora. 

Esperamos com as ações potencializar o desenvolvimento integral, a formação 
cidadã e o exercício dos direitos humanos, sociais e civis dos nossos alunos, uma vez que 
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a Educação voltada para a formação ética e social é, na atualidade, um dos mais 
importantes instrumentos de enfrentamento às violações dos direitos. 

O desenvolvimento das ações visa à construção de novas práticas que visem uma 
intervenção no processo educativo, comprometida com uma mudança do sistema 
educacional, implicada com as transformações sociais, em busca de uma sociedade mais 
igualitária. 

Baleche e Silva (2017) afirmam que os Direitos Humanos são atemporais e 
universais, já que abrange a todas as pessoas do mundo. Além disso, constituem garantias 
de proteção aos sujeitos e grupos contra ações ou omissões que atentem contra a 
dignidade humana. Os Direitos Humanos são entendidos como ferramentas que almejam 
assegurar as necessidades básicas do ser humano. A condição para ser humano está 
imbricada nos direitos fundamentais que excedem a sua natureza biológica. Estes direitos, 
baseados nos princípios dos Direitos Humanos, devem afiançar à liberdade, a vida, a 
igualdade, a educação, a segurança, a saúde. Para se constituir direito fundamental é 
necessário considerar o contexto histórico-cultural de determinada sociedade. 

É importante que a escola fomente sobre a história dos direitos humanos, 
discutindo, por meio de questões norteadoras: Por que estes são importantes? Como 
foram conquistados? Como são vistos pela sociedade? O que a mídia tem falado a respeito? 
Quais as possibilidades e desafios para o século XXI? 

Acreditamos que seja relevante que meninos e meninas percebam os direitos 
humanos como algo acessível e que se faz necessário em seu dia a dia, não algo que seja 
teórico ou que sejam visto como direito de “bandidos”, mas sim como direitos 
fundamentais a pessoa humana. 

No ano de 2003 a Educação em Direitos Humanos, ganha um documento: Plano 
Nacional (PNEDH), o qual apresenta a sistematização da educação multidimensional 
voltada formação dos sujeitos, enquanto agente crítico e ativo na sociedade. O Plano 
congrega vários documentos, desde a Declaração Universal, a Constituição (1988), a Carta 
Magna 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) e a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (1996). 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017) coloca como competência geral 
da educação básica a valorização de conhecimentos construídos acerca do mundo social 
e cultural, para entender e explicar a realidade que estamos inseridos, a fim de colaborar 
para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. No decorrer da leitura 
da BNCC vemos que a concepção de direitos humanos perpassa as competências e 
habilidades ali propostas.  

Portanto, a educação em direitos humanos tem por alicerce o respeito, a liberdade, 
a igualdade, a solidariedade e a diversidade, valores e temas que buscam promover uma 
sociedade mais democrática e igualitária. Assim, educar para os direitos humanos está 
além do ensinamento de conteúdos, todavia prioriza a formação integral dos alunos e 
alunas. Ora, a escola deve ser o espaço das diferenças e valorização positiva dos Direitos 
Humanos. 

 
3 CAMINHOS TEÓRICO-METODOLÓGICO  

 
As ações pensadas e executadas fazem parte do projeto “Fazendo Acontecer”, que 

surge no ano de 2015, por meio da discussão junto a gestores, educadores e alunos, bem 
como pela análise do Projeto Político-Pedagógico da escola, Instrução Normativa da 
Secretaria e os demais Projetos Interdisciplinares. Ao passar dos anos as ações foram se 



472 

 

modificando, pois vivemos em uma realidade dinâmica e que precisam atender as 
necessidades do dia a dia.  

A perspectiva dialética orienta o trabalho que foi realizado e o que está ocorrendo, 
conforme o pensamento de Gamboa (2007) o processo educacional e  diale tico, preceitua 
sujeitos ativos e crí ticos e que buscam modificar a realidade em que esta o inseridos. 

Dessa forma, no ano de 2018 as aço es tiveram e esta o tendo como eixo central os 
direitos humanos, na o que nos anos passados na o se tivessem trabalhados os direitos, 
todavia e  que este ano vimos a  necessidade de se deixar noto rio o que sa o estes direitos e 
o que temos acesso atrave s deles. 

O artigo caracteriza-se por se um trabalho qualitativo, ja  que de acordo com Yin 
(2016) a pesquisa qualitativa envolve estudar o significado das vidas dos sujeitos a partir 
da realidade em que esta o inseridos. A pesquisa qualitativa abrange e na o limita, as 
interaço es acontecem sem interfere ncias e as pessoas envolvidas no processo se sentem 
a vontade em da  opinio es. 

Para o alcance dos objetivos esboçados utilizamos a observaça o participante, 
planejamentos, rodas de conversa e oficinas tema ticas. O lugar de onde falamos, trata-se 
de uma escola da rede municipal de educaça o de Joa o Pessoa-PB, que se localiza em um 
bairro perife rico da cidade, atende crianças e adolescentes de 4 a 14 anos de idade, 
funciona nos turnos matutino e vespertino, divididos nas turmas da educaça o infantil a 
sala de aceleraça o de aprendizagem, os alunos sa o pertencentes aos bairros do: Novais, 
Cruz das Armas, Jardim Planalto e Bairro das Indu strias. 

As problemáticas sociais que são mais visíveis e que perpassam a realidade dos 
educandos e das educandas são: o tráfico de drogas, a violência contra a mulher, à 
negligência dos pais e o desemprego. Problemáticas estas que buscam ser discutidas nas 
aulas e que permeiam os projetos da escola. 

A partir das observações que abarcam as interações e vivências dos discentes, as 
características dos alunos e da comunidade, fundamentados nos estudos de YIN (2016) 
sobre pesquisa qualitativa, escolhemos como eixo central: a Educação para os Direitos 
Humanos, que se desdobraram em oficinas que promoveram o direito da criança e do 
adolescente, o respeito à diversidade, dentre outros temas que serão descritos nos 
resultados.  

O planejamento para a realização das oficinas foi um mecanismo relevante para 
identificarmos a necessidade de cada turma e tentarmos sanar dúvidas e problemáticas 
que atingem os alunos na sala de aula e que sem dúvida perpassam o processo ensino-
aprendizagem dos educandos. Ora, entendemos que o ambiente escolar é um local de 
incentivo ao respeito e a boa convivência com as diferenças, e que deve incluir a 
diversidade que nos cerca, fortalecendo a autonomia e a criticidade dos alunos, sem 
dúvida estes são os principais desafios da escola no contexto atual. 

As oficinas temáticas seguiram os temas já ditos e utilizamos para suas realizações 
a produção de desenhos, a interpretação de texto, o trabalho com parlendas, contação de 
história, exibição de filmes e vídeos, a leitura coletiva, produção de textos e as rodas de 
conversa. Numa perspectiva freiriana (2016) educar não é transferir conhecimento, é 
incentivar sujeitos ativos e críticos, é fortalecer a autonomia e a identidade do educando, 
objetivando uma sociedade mais fraterna e justa. 

Portanto, as práticas interdisciplinares tornam um mecanismo para a redução dos 
preconceitos, das desigualdades e das discriminações, possibilitando a aproximação dos 
povos e a convivência com os diferentes de forma harmoniosa. 
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4 O QUE FOI FEITO, O QUE ESTAMOS FAZENDO E O QUE QUEREMOS FAZER: 
REFLEXÕES SOBRE OS RESULTADOS 
 

Acreditamos que a escola também é um local de produção de saberes e 
conhecimentos, como também é um espaço de promoção dos direitos e o que é produzido 
neste ambiente deve ser relatado e exposto para que ocorra a troca e partilha dos saberes. 
A realidade analisada e refletida aqui parte do cotidiano vivido, cotidiano este que não é 
estático, mas que se movimenta com as transformações sociais, políticas, econômicas, 
culturais e educacionais. 

Partindo deste princípio, as ações propostas visam fomentar um processo reflexivo 
acerca da educação em direitos humanos, que englobam: a defesa dos direitos das pessoas 
com deficiência; defesa dos direitos de criança e adolescentes e a promoção da igualdade 
racial. Para melhor compreensão e análise, descreveremos os resultados por ações em 
cada turma e tema proposto.  

O primeiro tema trabalhado foi a Convivência e o Respeito nas turmas da pré-
escola ao 5º ano e Sala de Aceleração de Aprendizagem: 

Educação infantil ao 3º ano- Iniciamos as atividades sobre convivência e 
respeito, no primeiro bimestre, por meio da contação de história do livro “Um monstro na 
minha escola”, a leitura muito impressionou a meninada, que a cada página virada, 
fixavam os olhos atentamente, a cada frase lida íamos indagando sobre os personagens, 
as imagens e os cenários, no intuito de percebemos o que os educandos estavam 
compreendendo. As falas dos alunos enfocaram o comportamento e respeito aos colegas 
e a professora, ao final estabelecemos coletivamente, regras de convivência que foram 
afixadas em cartazes na sala de aula, com a finalidade de se obter uma rotina que 
contribuía para o desenvolvimento ético e respeitoso entre os diferentes. Freire (2016) 
em seu livro: “Pedagogia da autonomia: saberes necessários a prática educativa”, nos leva 
a refletir acerca da formação dos sujeitos, que não é apenas treinar e ensinar a fazer, mas 
suscitar a criticidade dos educandos, como sujeitos ativos e autônomos na construção do 
conhecimento. 

4º anos, 5º anos e Sala de Aceleração da Aprendizagem- Os primeiros 
encontros com as turmas tiveram como questões geradoras: Como sou na família e Como 
sou na escola? A proposta era conhecer mais sobre os discentes: suas histórias, famílias, 
alegrias e tristezas. Através dessa roda de diálogo, notamos que a maioria dos meninos e 
meninas possuem como referência familiar, a mãe e os avós. Muitos se sentem tristes por 
não conviverem com a figura do pai, outros falaram dos seus hobbies, como: assistir 
televisão, jogar videogame, brincar de pipa e de pião. Ao final, fizemos uma leitura 
participativa, em que cada aluno leu uma estrofe do livro: No reino das letras felizes, 
mediante a história os educandos perceberam que quando andamos em unidade podemos 
fazer atividades melhores e maiores, o livro enfatiza que cada letra possui um papel 
relevante no mundo da escrita, levando a compreensão dos alunos que cada um é 
importante neste corpo chamado escola.  

Uma ação que permeia todos os bimestres é a do “Aluno Presente”, tal ação tem o 
objetivo de promover a permanência dos discentes na escola, já que enquanto educadores 
que visam não somente o acesso dos aprendentes na escola, como sua permanência e 
êxito, traçamos ações de prevenção e intervenção a infrequência e evasão escolar. 
Inicialmente construímos a ficha de acompanhamento mensal que tem como objetivos a 
identificação dos alunos faltosos, como também dos discentes que apresentam excelente 
assiduidade. Para os alunos ausentes, foram feitas ações de busca ativa: contatos 
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telefônicos e visitas domiciliares, bem como foram emitidos comunicados na agenda dos 
alunos com a quantidade mensal das faltas e as consequências destas ao processo ensino-
aprendizagem. Já para os alunos com excelente assiduidade foi idealizada a ação do 
“Aluno Presente”, que objetiva incentivar nos discentes a vontade de estar na escola e 
propiciar sua formação cidadã através de diplomas de reconhecimento, presentes e fotos 
afixadas em quadros na sala do educando destaque. Como resultados obtidos temos a 
redução na lista de alunos enviados ao Conselho Tutelar. No ano de 2016 foram 27, de um 
total de 319 discentes, o que correspondeu a 8,46%; já em 2017 foram encaminhados 20 
alunos dos 360 matriculados, o que reflete 5,55% do total. Percebemos que a ação 
mobilizou toda comunidade escolar, já que os pais relataram o entusiasmo das crianças 
em conseguir ser o aluno do mês, como afirma: “Coloquei na moldura para toda vez que 
meu filho entrar no quarto servir como incentivo” (M.E.). As crianças mostraram 
envolvimento na ação, comprometimento na assiduidade escolar e a melhora na 
aprendizagem. Um aluno do 2º ano afirmou que: “me faz ter mais vontade de estudar. 
Quando ganhei a minha mãe me parabenizou: você ficou todos esses dias estudando, 
aprendendo a ler. Eu ficava esperando para ver quando ia ganhar. Fiquei muito feliz 
quando ganhei”. (R.R., 7 anos). A professora T. C, salienta: “a ação tem contribuído de 
maneira significativa em minha sala”. Concluímos que atividade possibilitou o debate 
acerca da importância do aluno na escola, como cooperou para sua permanência na 
unidade de ensino. Pelo andamento das atividades do ano de 2018, existe uma grande 
possibilidade de zerarmos a evasão da escola, o que sem dúvida é um dado bastante 
relevante e que rebate significativamente na aprendizagem dos alunos. 

Ora na Constituição Federal de 1988, a educação é um direito de todos, alicerçada 
na "igualdade de condições para o acesso e permanência na escola" (art. 206, parágrafo 
I). Todavia, a imposição neoliberalista à política social coloca a educação refém da política 
econômica. O Estado tem redefinido suas funções no tocante à garantia de políticas 
públicas, tendo o papel de coordenador e relegando à sociedade civil sua função na 
garantia dos direitos sociais assegurados na Carta Magna de 1988. 

Logo entendemos a educação como dever do Estado, consequentemente direito do 
cidadão, rompendo com a lógica de escola vista como empresa, serviço, tendo como 
finalidade produzir alguma coisa, produzir um aluno, fabricar um aluno. (LIBÂNEO e 
FREITAS, 2018). 

No segundo bimestre foram enfatizados os temas: direito da criança e do 
adolescente, bullying e promoção de uma cultura de paz. Para melhor elucidação 
apresentamos os resultados por turmas: 

Educação infantil e 1º anos: No primeiro momento, através da informática 
educativa exibimos vídeos explicativos: “Mudar o mundo” e “Toda criança tem direito”, 
por meio destes, as crianças puderam identificar seus direitos, relataram que possuem 
direito a educação, direito a saúde, direito à moradia, direito de ter uma família; dando 
prosseguimento, contextualizamos os direitos com a realidade dos meninos e meninas, já 
que indagamos a estes aonde temos acesso o direito à educação? Aonde temos acesso ao 
direito à saúde? Estas falaram que na escola elas estão tendo direito à educação e quando 
os pais os levam aos hospitais estão tendo direito à saúde. As respostas transmitem  a 
compreensão de direitos dos alunos. No segundo momento lemos o livro “Não largo meu 
direito”, que enfoca sobre a importância dos direitos da criança e dos adolescentes. Vale 
ressaltar, que a discussão desse tema enfatizou os direitos dos meninos e meninas, como 
direitos sociais e humanos. Temos o entendimento que “ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção” (FREIRE, 2016, p. 24). 
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2º anos: Fizemos uma leitura participativa do texto “Conhecendo meus direitos”, 
após a leitura os alunos expressaram suas compreensões acerca do que é direito e quais 
deles estão tendo acesso. No quadro fizemos uma dinâmica “Chuva de ideias” para 
sabermos os direitos que as crianças conheciam, estas falaram: educação, saúde, cultura, 
lazer, dentre outros. Após esse momento, fizemos a contação da história “Um mundinho 
sem bullying”, que falavam sobre o respeito a diferenças seja de cor, raça e características 
físicas. No momento de discussão com as turmas, foi observado que quando indagamos 
sobre se alguém tinha sofrido atos de bullying, a maioria levantou a mão e apontou 
comportamentos dos colegas, mas poucos se identificaram como agressores, a partir disso 
refletimos também sobre o que era feito pelas vítimas, alguns disseram que falavam com 
a professora, com a diretora, outros diziam que revidavam, daí pensamos coletivamente 
como transformar o “mundinho do 2º ano em um mundinho de paz, sem violência ou 
preconceito”, ressignificamos momentos de dor e tristeza, em momentos de aprendizado, 
onde os alunos verbalizaram seus erros e pediram perdão mutuamente, firmando um 
compromisso em serem agentes de paz e harmonia na sala de aula.  Para encerrar a 
temática fizemos uma apresentação, por meio do teatro de fantoches, com o tema 
“Educação para os direitos humanos”, o roteiro trabalhou o que são os direitos humanos, 
tendo como ponto de partida o direito de ter um nome, ressaltando que somos todos 
iguais, independente de classe econômica, religião, cor ou outras formas de preconceito 
que culminam em práticas excludentes e vexatórias. Libâneo e Freitas (2018) enfatizam a 
aprendizagem como vivência dos aprendentes em relação à cidadania, à ética, à 
diversidade, a participação e as interações na escola. 

3º anos: Iniciamos as ações com a leitura do livro “Um mundinho sem bullying”, 
após a leitura, questionamos aos alunos se estes sabem o que é bullying e como este pode 
acontecer, estes falaram que bullying é quando xingo meu colega, ou quando ocorre 
agressão física, unanimemente estes afirmaram que já viram situações de bullying, mas 
quando indagados sobre se já fizeram, sempre apontavam o outro como causador, 
salientamos que para vivermos em um mundo de paz é preciso que identifiquemos  o que 
fazemos de errado e o que afeta o nosso próximo, pois só fazendo uma análise sobre si é 
que podemos melhorar enquanto cidadãos de direitos, mas também de deveres em nossa 
sociedade. Em um segundo momento, fizemos a dinâmica das bolas na turma do 3º ano A, 
voltada para o trabalho dos valores de amizade e respeito, a dinâmica consiste em o aluno 
ir à frente, escolher uma bola e estourar, cada balão possuía um sentimento, como: alegria, 
paz, tristeza, dentre outros, o discente lia a palavra e tinha que formular uma frase com a 
palavra ou contar uma situação em que já sentiu esta emoção; já na turma do 3º ano B, 
utilizamos papéis coloridos afixados no quadro, mas que possuía a finalidade da dinâmica 
dos balões, finalizamos com a produção de cartas para amigos, as crianças socializaram 
suas cartas, momento marcado por bastante interação e boas risadas.  

4º, 5º anos e Sala de Aceleração da Aprendizagem: as ações buscaram refletir 
com as crianças e adolescentes sobre as diferenças que nos cercam, incentivando o 
respeito e a convivência harmoniosa. Passamos o filme “Um chamado especial”, que tem 
como tema central a inclusão de uma menina que possui síndrome de down, após a 
exibição indagamos aos educandos quais as cenas que mais chamaram atenção e através 
da pergunta: E se fosse você?, Almejamos trabalhar a empatia. Ao final fizemos a dinâmica 
você me completa, com a finalidade de trabalharmos a união e a solidariedade. Libâneo e 
Freitas (2018) afirmam que a educação escolar é uma prática social para formação 
humana que tem o objetivo de promover a democracia e a justiça social. Ora, o exercício 
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da democracia só é possível como percebo o outro como igual, logo merecedor dos 
mesmos direitos, que deve ser tratado com respeito e reciprocidade.   

Ressaltamos, ainda no segundo bimestre a execução de atividades alusivas ao dia 
18 de maio, dia de enfrentamento ao abuso e a exploração sexual de crianças e 
adolescentes, por meio da contação de história “Um mundinho de paz”, exibições de 
vídeos da campanha “Defenda-se”, rodas de conversa sobre sexualidade e produção de 
desenhos. A data alusiva ao combate ao trabalho infantil, 12 de junho foi marcada por 
palestras, realizadas em parceria com o Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil 
nas turmas do 4º e 5º anos. O mês de julho, foi lembrado como mês do aniversário do 
Estatuto da Criança e Adolescente, na ocasião lemos tirinhas sobre o ECA, leitura e 
interpretação de poemas de autoria de Ruth Rocha, passamos vídeos sobre o estatuto e 
tivemos uma palestra ministrada pela equipe Rede Margarida de proteção da Criança e do 
Adolescente. 

O terceiro bimestre voltou-se para a temática da diversidade com o foco na 
promoção da igualdade racial, segue a descrição das atividades: 

Educação infantil e 1º anos: Nessas turmas optamos pela leitura deleite dos 
livros: “O cabelo de Lelê” e “Meninas negras”, a contação foi feita de maneira interativa, a 
cada estrofe, perguntamos as crianças sobre as personagens e o que elas tinham 
entendido sobre o livro. As crianças viajaram nas asas da leitura e se encantaram pela 
magia das cores dos cenários e personagens. No segundo momento, fizemos uma roda de 
conversa sobre identidade, indagamos aos educandos qual a cor da pele deles, nesta 
ocasião os discentes se perceberem, como: “morenos”, “brancos”, “marrons” e “pretos”; o 
que denota a importância de se incentivado o respeito à diversidade no âmbito escolar, já 
que alguns ficaram acanhados em falar da sua cor, outros riram e poucos se sentiram a 
vontade para afirmarem sua cor. Após, a discussão solicitamos às crianças que estas 
produzissem desenhos sobre a história, para a confecção dos quadros fizemos uso de 
materiais recicláveis a fim de integrar esta ação a outros projetos da escola. 

2º anos: Na turma do 2º ano A optamos por trabalhar o conto africano “O cão que 
falava” e a parlenda “Gente demais”, a leitura dos textos foram feitas pelos alunos, com a 
finalidade de se trabalhar o protagonismo destes, bem como estimular a leitura, já que as 
atividades que foram feitas possuem cunho interdisciplinar. Após, a contação as crianças 
falaram o que tinham entendido do texto e problematizamos a respeito das diferenças que 
temos uns dos outros, ressaltando estas como algo positivo. A fim de integrar a turma com 
outros colegas da escola, promovemos uma atividade com a Sala de Aceleração da 
Aprendizagem, com o objetivo que a turma do 2º ano apresentasse o trabalho sobre 
diversidade para estes. Ao final, cada aluno recebeu um quadro para produção de 
desenhos. Já na turma do 2º ano B, escolhemos o texto “O papel das máscaras africanas” e 
o conto africano “Qual é parte mais importante do corpo humano?”, como na turma do 2º 
ano A, preferimos que a leitura fosse feita pelos os alunos, a fim de estimular o 
encantamento por histórias infantis pelos educandos. Em seguida, fizemos a dinâmica da 
cadeira premiada, com o objetivo de fazermos perguntas sobre os textos lidos. Ao final, 
produzimos máscaras africanas, cada aluno nomeou sua máscara com um sentimento, a 
exemplo de: amor, alegria, paz, paixão, felicidade, carinho. Para cada emoção foi criada 
coletivamente uma frase, no intuído de estimularmos a imaginação e a escrita dos 
educandos. A turma do 2º ano B, apresentou o trabalho para as turmas da educação 
infantil, que ficaram encantados com as máscaras africanas. 

3º anos: Na turma do 3º ano A, utilizamos o espaço do “cantinho da leitura” da sala 
de aula para fazemos a contação, fizemos uma roda e sentados no tapete, lemos o conto 
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africano “A menina e o Barril”, trabalhamos os valores do respeito, da igualdade e da 
empatia, dando prosseguimento a atividades fizemos um piquenique com as comidas 
típicas africanas, ao final a professora propôs uma atividade de ficha de leitura. Já na 
turma do 3º ano B, passamos o filme: Kiriru, as crianças se divertiram bastante e algumas 
relataram que já conheciam o filme, em um segundo momento, lemos a história: “A galinha 
preta”, para refletirmos sobre conceitos como racismo, preconceito e discriminação, os 
educandos falaram sobre o que tinham entendido da história e o que sabiam sobre tais 
conceitos. O aluno V. P (8 anos): disse: “racismo é quando alguém não gosta de outra, por 
causa da cor da sua pele”, já o aluno W. R (8 anos) afirmou: já vi pessoas zombando de 
outra pela sua cor”. Na atividade escrita, 5 alunos do total de 26, relataram já terem vistos 
cenas de preconceito, sendo estas ocorridas na escola ou na convivência com os amigos, a 
pergunta enfocavam se estes já tinham vistos ou sido vítimas de atitudes racistas, tanto 
na atividade oral como na escrita os educandos colocaram o outro como vítima de atos 
excludentes, o que nos levar a refletir sobre o receio em falar sobre si diante dos colegas, 
já que sendo profissional de serviço social na escola, já fui chamada para conversar com 
alunos que estavam praticando atos discriminatórios com os colegas. Ao final, fizemos 
uma ação intitulada “pôr do sol literário”, na horta da escola em seu gramado, colocamos 
um tapete para que todas as crianças sentassem e juntos lemos o conto: “A menina e o 
barril”, relembrando temas já abordados em aulas posteriores sobre o respeito a 
diversidade, encerrando com um lindo piquenique. 

4º anos e 5º anos: Para as turmas dos 4º e 5º anos estamos construindo 
coletivamente as oficinas, pretendemos enfocar sobre personalidades negras, como: 
Martin Luther King Jr e Nelson Mandela, relatando e discutindo sobre suas contribuições 
sobre a igualdade racial. 

Sala de aceleração de aprendizagem: O tema da diversidade foi abordado, por 
meio do conto africano: “O cão que falava”, após a leitura fizemos uma atividade voltada a 
contribuição do povo negro para a cultura brasileira: a dança, comidas, instrumentos 
músicas e a linguagem. Os educandos afirmaram que não sabiam que comidas como a 
feijoada e o acarajé são contribuições africanas, bem como instrumentos musicais, como: 
berimbau, atabaque e agogô.  

No quarto e último bimestre temos a intenção de trabalhar a temática violência 
contra mulher, já que grande parte de mães que atendemos na escola relatam que já 
sofreram violência por parte dos seus companheiros.  

Parafraseando Libâneo e Freitas (2018) as atividades realizadas almejaram formar 
cidadãos críticos e ativos, tendo em vista uma sociedade justa e igualitária, que possa 
superar as desigualdades sociais, bem como estimular a participação ativa, a ajuda mútua 
e compartilhamento de práticas inclusivas. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Sabemos que o debate sobre os direitos humanos na o se limita a oficinas sobre o 

assunto, mas que se constroem no dia a dia em constantes e profundas vive ncias. O grande 
desafio e  lutar pela concretizaça o destes, em busca de uma sociedade mais justa e e tica. 
Compreendemos que devemos idealizar e realizar novas possibilidades na escola que 
envolva o debate acerca da viole ncia, preconceito, discriminaça o, racismo, dentre outros. 
No intuito de formarmos cidada os, mais crí ticos, ativos e reflexivos, que possam em meio 
a s diferenças, respeitar a diversidade que nos cerca.  



478 

 

Em termos gerais, avaliamos como positiva os oficinas realizadas, já que 
propiciamos momentos de debate, espaço para escuta dos educandos, dos professores, 
promoção da leitura e da escrita. Diante desse contexto, prosseguimos no estudo da 
temática e na promoção da diversidade, enquanto educadoras que primam pelo respeito 
e igualdade de todos. O trabalho foi bastante significativo para todos os envolvidos, já que 
este abriu novos horizontes, ressignificou vivências, aumentou a autoestima e incentivou 
o respeito à diversidade. 
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GRUPOS JUVENIS PERIFÉRICOS E “DROGAS”: A QUEM AS CARAPUÇAS ESTÃO 
SERVINDO? 

 
André Feliphe Jales Coutinho 

Brenda Seabra Rodrigues Lima 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Analogicamente, se poderia afirmar que alguns discursos servem como carapuças. 
Essa imagem está atrelada ao ditado popular “Se a carapuça serviu, vista-a!”, que 
metaforiza neste trabalho a não reflexão sobre as juventudes e a “drogadição”168 que 
busque a totalidade, fragmentando a compreensão desse fenômeno. O que não ocorre sem 
determinados interesses, cuja expressão “vista-a” interpela aos interlocutores uma 
explicitação de posição perante esse tema.  

Esses discursos vestidos com carapuças funcionam escamoteando (de uma 
maneira deslegitimadora) forças, linhas ou movimentos de constituição da realidade, em 
uma compreensão simplista. A partir dos três registros ecológicos discriminados por 
Guattari (1990), a ecologia ambiental, a ecologia social e a ecologia mental e articulando 
com as carapuças se abrem espaços de visibilidade e tensionamento, como: a carapuça no 
meio ambiente (a periferia urbana como um lócus de violência, crime e consumo 
desenfreado e modos de absorção violentos de “drogas”); a carapuça nas relações sociais 
(o risco das amizades; o risco de interações sociais outras, para além da família e 
determinados grupos legitimados socialmente; o determinismo do usuário de “drogas” 
com as práticas violentas e criminosas; a legitimidade irrefutável da Guerra às “Drogas”); 
e a carapuça na subjetividade humana (o indivíduo encapsulado, expropriado de seu 
contexto e relações sócio-histórico-culturais). Dessa forma, caberia pensar as juventudes 
e a “drogadição” em uma outra articulação ético-política, efetivamente em uma ecosofia? 
Certamente, buscar um modo complexo de organizar essa questão facilita uma ecosofia, 
um agenciamento entre registros ecológicos que potencializam liberdades e intensidades 
de viver, produzindo novos pensamentos e novas ações que conectam essa tríade 
ecológica. 

Fazendo dialogar com essa complexidade da filosofia da diferença, é interessante 
o modo de Minayo (1994) tratar a ideia de “totalidade”, que nunca pode ser representada 
de forma fechada, como se fosse uma essência estática, mas seria uma aproximação do 
objeto de estudo aberta para constantes (re) construções, uma vez que qualquer objeto 
está em processo. Uma imagem complementar e que pode evocar tais forças, linhas e 
movimentos são os fios dos cabelos, se deparando com elementos mais micro, os quais se 
conectam em mechas em exponencial articulação e complexificação. A qual se ignora 
embaixo das carapuças cotidianas. Logo, ao desconfiar e se implicar na organização de um 
pensamento que esteja conectado a essa multiplicidade e concretude da realidade o 
desafio é articular, relacionar, elaborar tranças, cuja criticidade e maior potência de 

 
168O termo “Droga” não é neutro e carrega consigo um sentido de deslegitimação e estigmatização de seu 

uso. Por isso, intencionalmente, esse termo e as palavras derivadas aparecem aspeadas nesse capítulo, como 

alerta de perigo! Considera-se que o termo equivalente “substâncias psicoativas ilegais ou de abuso” não 

esgotam a polissemia das definições e discussões correspondentes no tocante a esse tema na 

contemporaneidade (FIORE, 2006). 
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afetação abram caminhos outros ao se deparar com determinadas questões significativas 
socialmente, como a aqui tratada conexão entre juventudes e “drogadição”.  

Essa conexão será agenciada com a experiência de investigação de grupos 
periféricos juvenis em uma periferia da cidade de Natal/RN. O que se deu como parte dos 
eixos de ação de um projeto de extensão universitária, ligado ao Programa de Extensão 
Universitária (ProExt) do Ministério da Educação (MEC), desenvolvido por uma equipe 
interdisciplinar da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Esse projeto de 
extensão e o eixo responsável por essa investigação serão melhor elucidados no decorrer 
desta discussão, após se percorrer sobre a temática das juventudes e a temática das 
“drogas”. 

Iniciando algumas considerações sobrejuventudes, este não é um conceito de fácil 
definição, como colocam Souza e Paiva (2012), pois são várias as concepções, que 
compreendem um conjunto de fatores ligados à ideia de transformação, seja biológica, 
psicológica, histórica ou cultural. O critério etário não é suficiente para delimitar as 
juventudes e para além dos critérios já listados, circunstâncias como classe social, etnia, 
cultura e gênero influenciam diretamente na variação do comportamento juvenil (SOUZA, 
PAIVA, 2012; GROPPO, 2000). 

Nesse sentido, Groppo (2000) define juventude como categoria social, não limitada 
a critérios etários ou a concepção de grupo social, identificando-a a “concepção, 
representação ou criação simbólica, fabricada pelos grupos sociais ou pelos próprios 
indivíduos tidos como jovens, para significar uma série de comportamentos e atitudes a 
ela atribuídos” (GROPPO, 2000, p. 8). 

A categoria juventude encontra-se em permanente construção social e histórica, 
de modo que cada sociedade, em cada época, aprova uma concepção própria de juventude, 
atribuindo-lhe papéis particulares (GROPPO, 2000; SOUZA, PAIVA, 2012). Assim, nas 
sociedades modernas, regidas pela lógica do capital e do consumo, estabeleceu-se um 
modelo padrão de juventude, a qual é vista como uma etapa transitória e preparatória da 
vida, caracterizada pela ingenuidade e irracionalidade, requerendo, portanto, instrução e 
guia para a vida adulta, ao mesmo tempo que atribui-se o ideal almejado de autonomia, 
liberdade e felicidade (SOUZA; PAIVA, 2012). 

Acontece que esse ideal de juventude não abarca todas as identidades juvenis 
manifestas socialmente, vez que “jovens pertencentes a uma classe social ou etnia 
marginalizada podem criar uma identidade juvenil calcada no reconhecimento e até na 
explicitação de sua diferença” (GROPPO, 2000). Devendo-se, então, falar em juventudes, 
no plural, cada uma com características, símbolos e comportamentos próprios.  

Tomando as juventudes superando uma homogeneização romanceada e abstrata, 
Souza e Paiva (2012) trazem que para uma compreensão crítica, devem ser consideradas 
as contradições que permeiam a condição juvenil contemporânea. Tal condição é 
clarificada, por exemplo, quando se olha a realidade nordestina, a qual possui um índice 
de jovens analfabetos maior que o dobro da média brasileira. Tal índice é inversamente 
proporcional à renda per capita, que nessa região do país possui um dos menores índices. 
Acrescentado a isso, 81% dos jovens nordestinos se encontram em situação informal de 
trabalho  (SOUZA; PAIVA, 2012). 

Trazendo dados ainda mais alarmantes, o Atlas da Violência elaborado pelo IPEA e 
FBSP (2018) mostra o aumento das mortes dentre jovens de 15 a 29 anos. Vale ressaltar 
que o estado do Rio Grande do Norte (RN), entre os anos de 2006 a 2016, apresentou um 
aumento de 382,2% do número de casos. Em relação ao número de homicídios, no ano de 
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2016, no RN, a cada grupo de 100 mil jovens homens, 237,3 jovens foram mortos, média 
muito acima da nacional (122,6). 

Ademais, destaca-se o aspectos étnico-racial desse fenômeno, em que a taxa de 
homicídios da população negra, entre 2006 a 2016, cresceu 23,1%, no Brasil. Em 
contrapartida, houve a redução de mortes em 6,8% das pessoas não negras. No RN, no 
mesmo período citado acima, houve uma das maiores taxas de crescimento de homicídio 
dessa população, 321,1% (IPEA; FBSP, 2018). 

Apesar desse cenário, os jovens seguem se organizando ou organizados em grupos 
nas sociedades modernas e tal configuração social demonstra determinada importância. 
A grande diferença de estrutura e papéis dentro da unidade familiar em relação a vida 
social, historicamente ampliada com relações de trabalho para além dessa unidade, bem 
como as circunstâncias socioculturais que envolvem o jovem, incentivaram o surgimento 
de grupos, sejam eles criados e mantidos por adultos, dirigidos às juventudes, ou surgidos 
espontaneamente pela ação juvenil. Aquelas organizações, mantidas por adultos para os 
jovens, surgem com o intuito de lidar com os problemas juvenis que escapam às 
instituições, como a escola, por meio da realização de atividades culturais, recreativas, 
políticas e religiosas. Tais agências defendem a integração dos jovens à sociedade por 
meio da atribuição de papéis específicos e de repercussão social (GROPPO, 2000). 

Já os grupos juvenis espontâneos orientam-se por valores distintos dos valores da 
sociedade em geral, de modo que não atribuem status social pleno aos seus participantes 
(GROPPO, 2000). Esses grupos constituem-se em espaços de exercício e construção de 
identidades singulares pelas juventudes, através de manifestações culturais próximas da 
realidade dessas (SOUZA; PAIVA, 2012). 

Por sua vez, a temática das “drogas” é permeada por tensões nas interações entre 
discursos vinculados a diferentes saberes/poderes. Logo, é válido investigar esses 
processos para dar visibilidade aos vínculos estabelecidos nessas relações. É evidente que 
alguns discursos funcionam melhor para a manutenção de um status quo. Desse modo, no 
tocante às “drogas”, esses discursos se colocam como verdades incontestáveis e escondem 
grosseiramente relações históricas, jurídicas, políticas e epistemológicas (RODRIGUES, 
2008; VELHO, FIORE, 2008; KARAM, 2008). 

É necessário para essa investigação, inclusive, se aproximar das ciências mais 
tradicionais, que são lugares onde historicamente essas carapuças ganham efeito de 
verdade, construindo seus objetos encarapuçados com percursos também conhecidos 
como epistemologias do norte, termo de Boaventura de Sousa Santos. O qual Germano 
(2006) difere a partir desse mesmo autor das epistemologias do sul, cujas consequências 
teóricas e políticas possuem a capacidade de criar novos sentidos de consciência e 
dignidade humana, contra-hegemônicas. 

Algumas construções teóricas daquelas epistemologias, as do norte, sobre a 
intercessão entre “drogadição” e juventudes - tomadas por esses autores por discussões 
mais biomédicas e psicologizantes com a categoria adolescência - vem de algumas 
correntes que tratam do desenvolvimento humano e da psicopatologia. 

 Com um exemplo de estudo sobre o desenvolvimento humano se tem: 
 

Fatores de risco para abuso de drogas na adolescência: a probabilidade 
de um jovem em particular vir a abusar de drogas? Os fatores de risco 
incluem o seguinte: a) Um temperamento “difícil”; b) Controle fraco dos 
impulsos e uma tendência a buscar sensações fortes (que pode ter uma 
base bioquímica); c) Influências familiares (tal como uma predisposição 
genética a alcoolismo, uso ou aceitação do uso de drogas pelos pais, 
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estilos de parentalidade insatisfatórios ou inconsistentes, conflito 
familiar e relacionamentos familiares perturbados ou distantes); d) 
Problemas de comportamento precoces e persistentes, particularmente a 
agressividade; e) Fracasso escolar e falta de compromisso com a 
educação; f) Rejeição dos pares; g) Associação com usuários de drogas; h) 
Alienação e rebeldia; i) Atitudes favoráveis com relação ao uso de drogas; 
e j) Iniciação precoce no uso de drogas. Quanto mais fatores de risco estão 
presentes, maior a chance de um adolescente vir a abusar de drogas 
(PAPALIA; FELDMAN, 2013, p. 400). 
 

Em paralelo e coadunando com o pensamento anterior, um exemplo da 
psicopatologia reconhece que não há razões únicas que expliquem o abuso de “drogas” 
em todas as pessoas, porém, também organiza uma lista de fatores, elencados a seguir: 

 
[...] para muitos adolescentes, verifica-se que o início do abuso de 
substâncias está relacionado aos seguintes fatores: curiosidade, excitação 
por estar fazendo algo ilegal, secreto, convivência e pressão de pares ou 
companheiros que já fazem uso da substância, aceitação do grupo, 
sensação de fazer parte de uma subcultura, expressão de hostilidade e 
independência em relação aos pais e aos professores, para reduzir 
sensações desagradáveis (tensão, ansiedade, solidão, tristeza, sensação 
de impotência, etc.) (DALGALARRONDO, 2008, p. 346). 
 

Em contraposição a esses modos de pensamento, que não relacionam os processos 
bioquímicos e psicológicos com questões mais amplas da realidade, houve o esforço nas 
sistematizações aqui articuladas de não “vestir” as carapuças - o que também explicita 
uma posição -, assumindo o desafio de considerar vários planos de análise e é nesse viés 
que as discussões na interface entre grupos juvenis periféricos e “drogas” se construíram 
nas linhas abaixo, reconstruindo esse objeto de estudo em outras linhas de posições ética, 
estética e política. 

 
2 TRANÇANDO CONSIDERAÇÕES NO CONTATO DO “REDES DE VIDA” COM FELIPE 
CAMARÃO 
 

Em 2013, no bairro de Felipe Camarão (zona oeste de Natal/RN), o Observatório 
da População Infantojuvenil em Contextos de Violência (OBIJUV/UFRN) conduziu o 
projeto de extensão contemplado pelo PROEXT/MEC/SESU denominado “Juventudes e 
Redes de Vida: Ações de Enfrentamento à Violência Letal Contra Jovens no Bairro de 
Felipe Camarão”169.  

O bairro de Felipe Camarão, segundo Souza (2012) - cuja dissertação de mestrado 
deu origem ao “Redes de Vida” -, surgiu em 1968. O nome do bairro é uma homenagem ao 
índio Poti, que combateu os holandeses e morreu em 1648 lutando, sendo anteriormente 
um território conhecido como Peixe-Boi, ocupado por carpinteiros e carvoeiros, que 
migraram fugindo da seca. Esse bairro apreende uma área de conjuntos habitacionais, 
áreas de dunas e áreas de manguezal, estas duas últimas sendo Zonas de Proteção 
Ambiental, que se tornam campos de conflito entre o Estado e a população, a qual busca 
assegurar minimamente seu direito à moradia.  

 
169 Utilizaremos o nome “Redes de Vida” para nos referirmos a esse projeto de extensão no decorrer do 

capítulo. 
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Também é importante mencionar sobre esse território: sua alta densidade 
demográfica (60 hab/ha se comparado a média natalense de 45 hab/ha); sua 
porcentagem de jovens equivalente a média natalense (21%); seu ranking referente a 
renda mensal dos chefes de família (R$ 300,00), que se localiza em 33° dos 36 bairros de 
Natal; sua taxa de homicídios a cada cem mil habitantes de 61,7 (destes 60% são de jovens 
entre 15 a 24 anos), quando a do município como um todo é 28,3; sua forte religiosidade, 
tanto presente na maior concentração de Igrejas evangélicas dos bairros de Natal quanto 
em algumas das instituições que exercem ações com jovens na comunidade e até mesmo 
no uso do Conselho Comunitário e outros espaços sociais; sua efervescência cultural, com 
a singularidade da tradição oral como um elemento forte, tendo o Mestre Manoel 
Marinheiro (Boi de Reis) e o Mestre Chico Daniel (teatro de bonecos João Redondo) na 
figura de ícones reconhecidos  (SOUZA, 2012).  

Vale acrescentar a rede formal e informal que se constitui no bairro. Conforme 
Souza (2012), além dos projetos de extensão realizados pelas universidades, o bairro 
contém 23 escolas, dentre elas particulares, municipais e estaduais; 5 unidades de saúde, 
25 organizações comunitárias, 3 unidades de segurança pública e 1 CRAS. 

Apesar desse dado, tais aparatos estão totalmente concentrados no centro da 
comunidade, dificultando os que residem nas Zonas de Proteção Ambiental (Campo Dunar 
e o Estuário do Rio Potengi). Assim, as oito áreas que podem ser consideradas favelas e 
localizadas em regiões mais periféricas - Maré, Barreiros, Torre, Fio, Promorar, Alta 
Tensão, Alemão e Palha -  tem o seu acesso prejudicado, uma vez que o bairro possui 
grande extensão territorial (SOUZA, 2012).  

Com a contextualização desse território percebe-se sua complexidade, com seus 
tensionamentos e composições. Por isso, se demandava objetivos amplos e diferentes 
estratégias nas ações do “Redes de Vida”, pensando em uma perspectiva mais integral. O 
objetivo geral era “Potencializar os espaços de formação, discussão, reflexão e ação da 
juventude, que possibilitem o empoderamento da comunidade de Felipe Camarão, no 
processo de redução da violência e da letalidade juvenil” (PROEXT, 2013, p. 14). Logo, o 
projeto foi dividido em três grandes eixos: processo de avaliação e diagnóstico de grupos 
juvenis (eixo 1); multiplicação de ações com jovens (eixo 2); e dinamização e 
potencialização dos profissionais da rede socioassistencial (eixo 3). 

O eixo 1, foco deste capítulo, consistiu no mapeamento dos grupos de jovens do 
bairro de Felipe Camarão, tanto os geridos por adultos quanto os que emergiram com o 
protagonismo dos próprios jovens. Esse mapeamento partiu de uma lista prévia, 
construída por uma ONG do bairro, com alguns grupos listados, contendo pessoas de 
referência e contato telefônico. Porém, não estava atualizada, ou seja, alguns grupos dessa 
lista não existiam mais. Esse fato exigiu o conhecimento de um dos pesquisadores de 
campo, residente em Felipe Camarão, no manejo de como identificar e entrar em contato 
com tais grupos. Assim como também foi necessária a indicação de novos grupos por 
parte dos atores que se conseguia estabelecer comunicação, no formato da técnica “bola 
de neve” utilizada por Medeiros, Paiva e Bezerra (2013). 

Foram aplicados 25 questionários semiestruturados com 22 questões, 
respondidas por lideranças/gestores ou participantes desses grupos. Esses questionários 
foram auto-administrados, sendo entregues após explanação do objetivo da pesquisa e da 
garantia do sigilo aos participantes. Esse sigilo se assegurou com a apresentação das 
transcrições das respostas escritas nos questionários referenciadas apenas pelo tipo de 
grupo juvenil genérico, os quais foram categorizados nesta pesquisa como: informal, 
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cultural, religioso, esportivo, ONG (organização não governamental) e OSCIP (organização 
da sociedade civil de interesse público). 

As questões abordadas pelo instrumento se referem: a caracterização desses 
grupos (por exemplo, tipo de grupo, tempo de permanência do grupo, objetivo do grupo 
e quantidade de participantes); a forma que as atividades ocorrem no território (por 
exemplo, periodicidade de encontros e local/is utilizado/s para encontros no bairro); as 
articulações e alianças com outros grupos juvenis, organizações e/ou atores no bairro 
(por exemplo, se recebem apoios financeiros e se desenvolvem ações conjuntas com 
outros grupos juvenis e/ou organizações); aos limites e possibilidades do grupo inserido 
nesse contexto periférico (por exemplo, os desafios do grupo em continuar existindo, o 
que motiva a participação dos jovens e a contribuição do grupo para Felipe Camarão); a 
como a violência produz interferências no grupo e na comunidade (por exemplo, se existe 
essa interferência ou não e a compreensão desse fenômeno no bairro, relacionando com 
as juventudes, seja no papel de ator ou de vítima); e, por fim, ao que é ser jovem em Felipe 
Camarão (por exemplo, o que é ser jovem nesse bairro e os espaços de convivência 
utilizados).  

Após a etapa de ida ao campo de pesquisa os questionários foram lidos 
exaustivamente. A partir desse processo se verificou que a temática da “drogadição” 
emergiu espontaneamente nas respostas de 09 dos 22 quesitos do instrumento, tendo 
pelo menos uma resposta desses quesitos mencionado a palavra “droga” ou tráfico (ou 
suas derivadas) em 16 dos 25 questionários. Então, com esses dados evidenciados de 
forma indireta na pesquisa, houve um desvio no plano de análise desse material 
idealizado a priori e se deu início a tentativa de pensar como esses grupos juvenis de 
Felipe Camarão se relacionam com a “cultura das drogas”, usando um termo de Velho e 
Fiore (2008). Logo, não é o escopo das discussões aqui realizadas abarcar as questões 
diretamente investigadas e elencadas no parágrafo anterior. 

Com esses 09 quesitos, que provocaram indiretamente (isso porque não havia 
nenhuma questão do instrumento abordando as “drogas”) associações entre “drogadição” 
e juventudes, foi possível notar a amplitude dessas conexões, das mais explícitas até as 
mais sutis, as quais estão colocadas a seguir, respectivamente, como: a) uma causa de não 
aproximação dos jovens com os grupos; b) um dos temas com mais força para reunir os 
jovens em busca de saídas mais positivas para o bairro; c) tema mobilizador de propostas 
de ações sobre as “drogas” que ajudariam a juventude de Felipe Camarão; d) relacionada 
à participação dos jovens, quando entram em contato com as “drogas”, com a violência - 
praticamente todos os participantes que fizeram essa associação os representaram no 
papel de autores dessa violência; e) contribuição dos grupos para a comunidade 
prevenirem o uso de “drogas” pelos jovens; f) objetivo dos grupos à prevenção do uso de 
“drogas” para os jovens que os integram; g) fator positivo na participação dos jovens no 
grupo evitarem o uso das “drogas”; h) influenciador na concepção do que é ser jovem em 
Felipe Camarão; e i) um desafio do grupo em continuar existindo, embora o contato dos 
jovens com as “drogas”.  

Todos esses itens serão desdobrados posteriormente de modo transversal a partir 
de três pontos emblemáticos: a recorrente descontextualização na compreensão desse 
fenômeno; as múltiplas facetas do proibicionismo; e sua interface com a violência para 
além de um pensamento unidimensional. 
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2.1 Como fazer uma trança com apenas a mecha-do-tu? 
 

Algo relevante para a discussão é a individualização dos motivos para um jovem 
utilizar “drogas” nos discursos dos participantes. Alguns trechos que denotam isso estão 
a seguir: “Talvez ele pode se envolver com droga ou até levar a morte porque seguio o 
caminho errado está faltando um pouco mais de empenho nos jovens” (ONG); e “O 
principal de se afasta, é o motivo das drogas e mal intenção. E o que aproxima é o querer, 
se afasta das causa que se sentem mal” (ONG). 

Uma palavra central que sintetiza essa individualização é o “esforço”. Ou seja, na 
visão desses participantes de uma ONG cabe aos jovens se esforçarem para se adequarem 
aos padrões de uso das “drogas” na nossa sociedade. Dessa forma, se tiverem boas 
intenções, quiserem realmente, se empenharem e se afastarem de sentimentos maus 
terão menos probabilidade de morrerem. 

Esta forma de compreender o uso de determinadas “drogas” escamoteia as 
influências existentes entre o individual e o social, que não são duas categorias estanques. 
Mas são elementos de uma realidade complexa (BENEVIDES, 2005). Nesse mesmo prisma, 
Minayo e Deslandes (1998) problematizam a falácia individualista, que circunscreve essa 
questão de forma limitada com: as respostas de personalidade, endócrinas, 
neuroanatômicas ou outros fatores individuais. Com um escopo mais abrangente são 
inseridos o contexto estrutural, o contexto cultural e o contexto situacional para melhor 
se aproximar de algumas relações complexas com a “drogadição”. 

Aliás, pensar a partir da complexidade não significa confusão, complicação ou 
mesmo elementos e partes intrincadas. Em contraposição, é uma abordagem na 
organização de ideias capaz de religar os conhecimentos fragmentados em 
especializações na modernidade: é articular o local, o singular e o microssocial com as 
representações, as formas instituídas em um contexto mais amplo e o macrossocial 
(ROCHA; AGUIAR, 2003).  

Dessa forma, o esforço não está isolado de um contexto. Uma vez que esse pode 
facilitar ou não que determinada ação se concretize a partir de esforços/engajamentos 
dos sujeitos. Isso significa que a cisão entre o individual e o social é uma carapuça que 
esconde relações quando se olha para a questão da “drogadição”. Assim como impede que 
se articule as mechas do: tu, eu, nós e mundo, dificultando que se trance um pensamento 
mais crítico e assertivo sobre tal questão. 

 
3 PROIBICIONISMO: VETANDO CERTAS “DROGAS” E INVISIBILIZANDO 
PERSPECTIVAS 

 
Outro ponto importante de ser debatido é a perspectiva proibicionista – outra 

carapuça constantemente colocada na forma que a sociedade trata a “drogadição” - que 
atravessa várias conexões entre os grupos juvenis. Alguns trechos com essa linha de 
raciocínio e intervenção estão listados a seguir: um desafio para o grupo continuar 
existindo é “afastar os jovens e adolescente das drogas ilícita e as permitidas” (Grupo 
Cultural); caso eu fosse uma gestora iria “fazer uma ação social para combater às drogas” 
(Grupo Religioso); um tema que atrai as juventudes em busca de mobilizar saídas mais 
positivas para o bairro é “falar sobre os perigos das drogas” (ONG) e “o combate contra as 
drogas” (ONG). 

A forma que as sociedades lidam com as “drogas” atualmente vem se constituindo 
pela criminalização da produção, distribuição e consumo de certas “drogas” pelo Estado. 
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Este contexto é estabelecido a partir do século XIX em que, sob a perspectiva de uma nova 
ordem médica nascente, o uso de “drogas” passa a ser problematizado tendo em vista um 
enfoque médico-farmacológico, atribuindo-se a esse uso natureza intrinsecamente 
nefasta causadora de dependência (MACRAE, 1996). 

Antes desse período, as “drogas” não eram alvo de controle do Estado, muito 
menos de sua criminalização, uma vez que não apresentavam ameaças à sociedade 
constituída, pois eram utilizadas no âmbito de rituais coletivos orientados por objetivos 
que a sociedade reconhecia como expressão de seus próprios valores – incluindo ritos 
místicos-religiosos, processos curativos, e emprego meramente lúdico (MACRAE, 1996). 

Permanecendo na linha de raciocínio estabelecida por MacRae (1996), o controle 
do uso de “drogas” inaugurado no século XIX não pôde ser efetivo, visto que 
desconsiderava o contexto sociocultural do mesmo. A premissa que embasa tal desprezo 
ao contexto é a resistência a verificação de uma lógica interna do consumo que conceba 
outros aspectos para além dos estereótipos de caos e loucura relacionados a essas 
práticas. 

Inserindo outras premissas, MacRae (1996) coloca a importância da influência dos 
fatores psicossociais na determinação dos efeitos decorrente do uso de “drogas”. O 
consumo não se limita às repercussões químicas e biológicas no usuário da “droga”, mas 
engloba a experiência que pode apresentar uma lógica distinta do quadro de consumo 
desenfreado e modos de absorção violentos de “drogas”.  

Nesse sentido, Norma Zinberg (1984 apud MACRAE, 1996) aponta duas formas de 
uso dessas “drogas”, o uso compulsivo e o uso controlado, localizando neste último 
possibilidades de consumo com baixos custos sociais e regido por rituais (regras, valores 
e padrões de comportamento) desenvolvidos no âmbito dos grupos de usuários 
estabelecendo-se uma cultura de uso.  

O uso controlado se pauta no estabelecimento de controles sociais do uso de  
“drogas”, atrelado a fatores como disponibilidade da “droga” e estrutura da vida do 
usuário que pode compor um processo circular de consumo, o qual considera a 
interatividade desses fatores e a influência modulatória de um sobre os outros. Dessa 
forma, o modo que o usuário estabelece o controle do uso e participa ativamente do meio 
em que se encontra, principalmente na elaboração das regras e valores que permeiam a 
cultura do uso de seu grupo, o mantém ativo socialmente. Isso permite ao usuário escapar 
ao processo de consumo desenfreado e modos de absorção violentos de “drogas”. A 
abordagem da questão do uso de “drogas”, considerando os fatores bioquímicos e 
psicossociais, atribui complexidade a discussão do proibicionismo (MACRAE, 1996). 

Ainda em relação ao proibicionismo, os diferentes discursos vinculados aos 
respectivos grupos sociais que fundamentaram a consolidação da guerra às “drogas” - em 
um processo de aglutinação, potencializando-o, devido às finalidades semelhantes no que 
diz respeito a essa temática - podem ser agrupados como a seguir: 

 
Para o moralismo proibicionista, significava a difusão do “Mal”; para a 
classe médica e as autoridades sanitárias, o crescimento de um grave 
problema de saúde pública; para os estrategistas da segurança pública, a 
proliferação de criminosos. A um só tempo, um pecado e um crime de lesa 
sociedade (RODRIGUES, 2008, p. 95). 

 

Algo provável para se problematizar é: se a guerra às “drogas” não está surtindo o 
efeito esperado o que a alimenta? A resposta para essa indagação é que existe potência 
nesse fracasso. Isso porque o uso de “drogas” ilícitas é vinculado a grupos desviantes e é 
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a partir dessa associação direta que determinados grupos sociais (classes subalternizadas 
e grupos subversivos) são desqualificados. Com essa desqualificação o controle e a 
repressão se tornam justificáveis e legítimos aos concebidos como perigosos, 
ameaçadores e virulentos (RODRIGUES, 2008). 

Um recorte da pesquisa que explicita essa estigmatização diz respeito ao próprio 
conceito de juventude, que destoa dependendo do ator que a define. O trecho a seguir 
parte de um jovem de uma comunidade periférica natalense, que também evoca, segundo 
suas vivências, a perspectiva de atores da segurança pública sobre esse grupo: “Tem 
várias formas de interpretar, em minha opinião ser jovem é saber se divertir, aproveitar 
a vida e para outras pessoas tipo policiais ser jovem é ser vagabundo, traficante e etc” 
(ONG). 

Reconhecendo a existência tanto dos discursos que estigmatizam quanto das 
práticas de controle e repressão é pertinente associá-las com a amplitude das legislações 
proibicionistas. No âmbito brasileiro, Karam (2008) analisa a Lei 11.343/06 como uma 
legislação que permaneceu autoritária se comparada com as anteriores e que nega 
diversos princípios e normas garantidoras de direitos fundamentais. Os quais estão 
amparados nas declarações universais de direitos e nas constituições democráticas. 

Contudo, no momento histórico atual, temos vivenciado uma inflexão nas políticas 
sobre drogas. Com a publicação da Nota Técnica nº 11/2019, pelo Ministério da Saúde e, 
sequencialmente, o decreto nº 9.761/2019, que aprova a nova Política Nacional sobre 
Drogas é visto um retrocesso nas políticas, que vai de encontro ao preconizado pela lei 
acima. Essas novas políticas se constituem como um ataque direto à garantia de direitos 
vistos nas políticas de saúde mental e de reforma psiquiátrica, o que temos então é a 
ausência de propostas concretas de cuidado, e em detrimento disto, temos o paradigma 
da abstinência como norteador das práticas de atenção e cuidado na temática do uso de 
drogas, aumentando assim práticas higienistas e racistas, que reafirmam o caráter 
segregacionista no qual o debate se insere. 

Apesar do arranjo atual no que se refere à forma que se lida com as “drogas” 
existem propostas de legalização, que não quer dizer liberação. Ou seja, a legalização não 
deixa de instituir um controle social, não deixa de trazer para a lei. Isso respeitaria a 
liberdade individual, minimizaria a força de redes criminosas, haveria um controle de 
qualidade das “drogas” que protegeria melhor quem as utiliza e também muitas “drogas” 
seriam mais facilmente estudadas a fim de investigar possíveis utilidades para a 
sociedade. Além de ser uma grande ruptura com a estigmatização e consequente 
criminalização de usuários. É evidente que tais transformações não se dariam sem tensões 
e conflitos entre grupos com diferentes interesses nesse tema. Também seria importante 
haver formas de controle que partisse do diálogo com os usuários e não se restringisse a 
decisão de especialistas desconectados do cotidiano do uso das “drogas” (VELHO; FIORE, 
2008). 

 
3.1 Causação “drogas”-violência: é possível perturbar o repouso dessa carapuça? 

 
Em outro ponto, algo que emergiu com bastante intensidade foi a conexão do uso 

de “drogas” como um elemento que atrai e influencia os jovens na direção de praticar 
crimes e atos violentos. Alguns recortes dos questionários que sinalizam essa associação 
estão a seguir: “As drogas atraem, não tiveram contato ou experiência” (Grupo Cultural); 
“O uso de drogas por jovens levam a violência a assaltos” (Grupo Cultural); percebo a 
violência no bairro e a forma que o jovem participa dela com “pessoas morrendo, o mundo 
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das drogas onde os jovens são influenciados” (Grupo Cultural); “Casos de homicídio e 
tráfico de drogas sendo que o jovem participa com maior frequência” (Grupo Esportivo); 
e “Com uma certa frequência viaturas passam em busca de alguém, logo fico sabendo por 
amigos que vários rapazes foram presos por tráfico ou formação de quadrilha” (ONG). 

Como podemos visualizar com as informações da pesquisa as “drogas” são 
catalisadores da atribuição de certas juventudes dessa periferia como potencialmente 
perigosas. Essa conexão pode ser analisada como uma carapuça que naturaliza o crime e 
a violência em algumas juventudes em detrimento de outras dentro do território de Felipe 
Camarão. Isso significa que dentro desse território existem particulares formas de ser 
jovem, em detrimento da tendência homogeneizante de prescrição de como deve ser a 
vida juvenil para alcançar os padrões hegemônicos da sociedade. Para auxiliar nessa 
análise é pertinente trançar sobre alguns aspectos, tentando uma abordagem mais 
integral, abordando: o medo social e a falácia ecológica; as possibilidades e limites 
circunscritos a alguns paradigmas epistemológicos nessa discussão; o status de 
ilegalidade de certas “drogas” e a consequente organização desse mercado por meio do 
tráfico; e a marginalização social dos usuários produzindo modos defensivos, que podem 
ser canalizados pela via da agressividade e/ou violência. 

 
3.2 Medo social e falácia ecológica 

 
É algo cristalizado a associação de jovens de periferias urbanas com o perigo e o 

crime. Tal criminalização é uma resposta ao medo social ou cultura do medo, que é 
construído socialmente a partir de condições sociais, políticas e econômicas 
contemporâneas. Esse medo produz crises que confundem rotinas, interações e o 
reconhecimento do outro, ou seja, é gerado pânico com características fóbicas. Disso 
decorre uma sensação de insegurança generalizada, promovendo a segregação e 
discriminação de certas juventudes, além de legitimar atitudes arbitrárias do Estado 
(instrumento de violência legítima). O medo social se utiliza dos mecanismos de 
intimidação e coerção para efetivar o controle/submissão/domínio social em nome da 
segurança da população (FEFFERMANN, 2013).  

Esse medo social é retroalimentado pelo que Medeiros, Paiva e Bezerra (2013) 
discutem como horrificação periférica pela mídia, legitimando práticas de abandono e 
contenção penal. Desviando de tal horrificação, Minayo e Deslandes (1998) criticam a 
falácia ecológica, a qual relaciona de forma impermeável pobreza, “drogas” e violência, 
com um determinismo biológico, social e econômico. Pois se é verídico que existem altas 
taxas de violência e uso de “drogas” em certos bairros pauperizados, também o é o fato de 
que é bastante variável essas taxas entre bairros de semelhante situação socioeconômica 
estrutural. Dessa forma, não é possível deixar de incluir nessa análise tanto o contexto 
social, a dinâmica das comunidades e as normas culturais constituídas historicamente 
quanto os fatores individuais. Dito de outra forma, há probabilidades maiores da violência 
acontecer em determinados segmentos, locais, situações específicas e sob condições 
específicas. “Alguns bares têm mais brigas que outros, algumas comunidades e até alguns 
casais com mesmo padrão de uso de álcool ou drogas são mais violentos que outros, assim 
como as pessoas com um mesmo grau de intoxicação têm respostas emocionais 
diferentes” (p. 8-9). 
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3.3 Considerações epistemológicas 
 
Reconhecer, diferenciar e articular os fios e mechas de cabelos que envolvem o uso 

de “drogas” e a “violência”, trançando conhecimentos que concretamente operem desvios 
no modo de compreender e potencializar intervenções, necessita de certo manejo dos 
limites e possibilidades epistemológicos na construção de conhecimentos. Nessa 
abordagem, Adorno (2008) defende que cada evento ou fenômeno é determinado pelo 
conhecimento que a sociedade circula a respeito, ou seja, pela sua reflexividade social. 

Na busca de contribuir com essa discussão, Minayo e Deslandes (1998) relatam 
estudos empíricos, incluindo um realizado por Deslandes, em dois hospitais de 
emergência, onde se verificou a relação existente entre atendimento por “Causas 
Externas” - a partir da 10º revisão do sistema de Classificação Internacional das Doenças 
(CID-10) - e o envolvimento de “drogas”. Partindo desses estudos elas seguem trazendo 
considerações sobre os limites envolvendo métodos de pesquisa e conceituação teórica. 

Iniciando esse enfoque, apesar do álcool se apresentar nas evidências empíricas 
como uma das “drogas” mais significativas na articulação com várias formas de violência 
também apresenta um status de legalidade, sendo aceito socialmente e amplamente 
consumido, embora tentativas de regulação de seu uso aconteçam. Isso é um elemento 
provocador de reflexão sobre o conceito “droga” ser historicamente datado e amparado 
em valores discutíveis. Ademais, os motivos que as várias pessoas têm em utilizar 
determinados tipos de “drogas” são diversos, uma vez que tanto podem ser 
intensificadores de interação grupal e/ou para suportar as dificuldades da vida quanto 
uma maneira de acessar estados emocionais que facilitem ações criminosas e/ou que 
diminuam a responsabilidade pessoal sobre esses atos. Isso exige perspicácia em 
investigar e discutir questões emblemáticas como essa (MINAYO; DESLANDES, 1998). 

Ainda é desenvolvido por Minayo e Deslandes (1998) que apesar de 
frequentemente os especialistas identificarem que atos violentos recebem forte influência 
das “drogas” sua função específica nesse enredo não está clara concernente a: 

(a) o nexo causal entre essas substâncias e atos violentos; (b) o status legal das drogas e 
as complicações envolvendo tráfico e leis que o reprimem; (c) as influências do meio e as 
características individuais dos usuários de drogas e álcool; (d) a prevalência e as correlações 
precisas entre violência e uso dessas substâncias. (p. 6) 

Aprofundando esse raciocínio, existem duas questões interessantes de serem 
colocadas em pauta: se os atos violentos que foram acompanhados por uso de alguma 
“droga” ocorreriam ou não independente desse uso; e a não diferenciação nesses atos dos 
vários fatores que mediam o ato violento acompanhado do uso de alguma “droga”, 
reconhecendo as influências específicas desses fatores. Aliás, as altas porcentagens de uso 
de “drogas” nos casos envolvidos com homicídios, suicídios, tentativas de suicídio e 
acidentes de trânsito não devem apressadamente concluir relações causais, como é 
possível de observar quando se compara o total dessas taxas com a prevalência do uso de 
“drogas” da população em geral (MINAYO; DESLANDES, 1998).  

Então, fechando o ponto de considerações epistêmicas, Minayo e Deslandes (1998) 
apontam que interessa aos pesquisadores mais críticos investigarem o que realmente 
acontece com o binômio “drogas”- violência, o superando, com: os motivos, as intenções, 
as sequências e interações e os acontecimentos que precederam e sucederam esses fatos. 
Adorno (2008) complementa que é muito limitado discutir esse tema com sujeitos 
decompostos em objetos ou em sistemas exteriores (divididos apenas em características 
como sexo, idade, gênero, etc...) os relacionando com fatos empíricos e trazendo 
descrições sobre a distribuição de indivíduos e eventos sociais. Com outro paradigma, 
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vale mais se aproximar da trama, do enredo, das circunstâncias que dão vida aos 
indivíduos nos seus contextos. 

 
3.4 Tráfico de “drogas” 

 
No tocante aos atos violentos acompanhados de uso de “drogas” Medeiros, Paiva e 

Bezerra (2013) elencam dois eixos, sendo o primeiro a violência doméstica praticada por 
homens; e o segundo os relacionados com o tráfico de “drogas”, como consequência de 
dívidas, das práticas ilícitas para sustentação do vício e da criminalização dos usuários.  

Abordando mais diretamente o tráfico, Medeiros, Paiva e Bezerra (2013) discutem 
uma pesquisa realizada em outra comunidade periférica de Natal/RN, chamada Guarapes, 
investigando a relação entre “drogadição”- violência na perspectiva de jovens desse 
território. A partir do contato com essa realidade foi identificado vários posicionamentos 
de atores comunitários sobre essa questão: pessoas que não identificavam essa relação; 
outros que estabelecem essa relação e se afetam de forma indignada; e ainda um 
posicionamento de culpabilização e criminalização, responsabilizando os usuários por 
toda a violência naquela comunidade. 

Souza (2012), que discutiu, entre outros enfoques, essa mesma relação em questão 
no bairro de Felipe Camarão, aponta várias dimensões da constituição do tráfico, 
ocupando vazios do Estado nas periferias e tendo diversos jovens incluídos nesse tipo de 
trabalho ilegal. Ela aponta que essa atividade reflete em uma certa lucratividade em várias 
esferas da vida. Uma vez que se torna “oportunidade de trabalho” diferente das poucas 
oportunidades de (sub)emprego que exigem muito esforço, em postos subalternos, com 
jornada diária extensa e retribuição aquém das necessidades.  

Essa oportunidade abre margem para sanar além das necessidades básicas, com 
acesso a bens de consumo e serviços que conferem status aos consumidores. Tais bens e 
serviços são reiteradamente e estereotipicamente estimulados nas várias esferas da vida 
social capitalista, que em sua estrutura se desenvolve a partir do consumismo, fato que 
interpela de forma marcante toda a sociedade. Ser integrante do tráfico também confere 
poder, virilidade a partir da posse de arma de fogo e promete uma vida agitada e de 
aventuras, conforme as representações da juventude ideal (MEDEIROS; PAIVA; BEZERRA, 
2013).  

Também se torna uma fator de estímulo o processo identitário de pertencimento 
a um grupo, que no caso de Natal/RN aglutina e fortalece o tráfico de “drogas” com o 
futebol por meio de dois grupos de torcidas organizadas rivais – Máfia Vermelha e Gang 
Alvinegra, tendo essa competitividade aproveitada para fins do próprio funcionamento 
desse mercado ilegal. Com todos esses aspectos o ônus dos riscos contra a própria 
liberdade e a vida se tornam suportáveis (SOUZA, 2012).  

A partir da discriminação de alguns pretextos e situações do tráfico que podem 
propiciar atos violentos Minayo e Deslandes (1998) conseguem demonstrar, de forma 
inicial, a amplitude desse escopo, com: roubo de dinheiro ou de “droga”; disputas 
referentes a quantidade, qualidade ou preço da “droga”; e disputas de territórios. Nesse 
cenário, a violência se situa como estratégia para disciplinar o mercado e os subordinados. 
Adentrando mais nesse ponto, Souza (2012) discute que as relações dentro do tráfico 
possuem uma hierarquia rígida, com sua ascensão estreitamente vinculada com a 
disposição para matar, a partir de normas do grupo, organizadas como resposta para 
quando relações de fidelidade e confiança se romperam por algum motivo.  
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Encerrando a discussão sobre o tráfico Souza (2012) e Medeiros, Paiva e Bezerra 
(2013) trazem a banalização da violência em Felipe Camarão e no Guarapes, 
respectivamente. A primeira autora diz que essa indiferença ocorre tanto com as lesões 
leves quanto com as letais, aprofundada pela impunidade dos autores desses atos. Nesse 
contexto, a atuação das forças policiais se configura como arbitrária, inclusive, 
colaborando de maneira ativa para o recrudescimento da violência. Os demais autores 
apontam que aquela comunidade opta pelo silêncio, para se prevenir de represálias e pela 
pouca confiança nas instituições de segurança pública. 

Especificando na dinâmica de Felipe Camarão, Souza (2012) traz três justificativas 
para a intercessão entre “drogas” e “violência” oriundas das instituições do Estado e da 
Sociedade Civil, que desenvolvem atividades com a juventude do bairro, são elas: falta de 
repressão policial; acesso a dinheiro por parte dos jovens a partir de projetos no bairro, 
que facilita o acesso às “drogas”; e a falta de intervenção familiar nessa questão. A autora, 
assertivamente, questiona a contradição dessas instituições apontarem a segurança 
pública, em um momento, como tendo um papel significativo nas violações de direitos da 
juventude e, em outro momento, demandarem dessa instituição a responsabilidade de 
enfrentar esse dilema, sem pautarem ações que priorizem medidas de prevenção. Assim 
como problematizar a fragmentação da questão no acesso a recursos econômicos, sem 
uma perspectiva mais contundente do que são as violações de direitos. Por último, mesmo 
reconhecendo a família como entidade importante no desenvolvimento dos sujeitos, 
identificou que as instituições em que essa discussão de valores familiares (com um tom 
moralista e responsabilizante) estava mais presente tinham um caráter mais 
assistencialista e muitas dessas possuíam um caráter religioso – mesmo que não houvesse 
necessariamente o ensino ou as práticas religiosas na ações realizadas com os jovens. 

 
3.5 Marginalização social e agressividade como defesa 

 
Baseado nos apontamentos sobre a marginalização social dos usuários Adorno 

(2008) trata o uso de “drogas” no circuito de rua como um símbolo de distinção, 
acompanhado algumas vezes por agressividade e/ou ações violentas. Estas podem ser 
abordadas como estratégia de defesa em resposta as situações invasivas, aos olhares dos 
outros e as investidas de agentes municipais e da polícia.  

Compondo com esse olhar, Minayo e Deslandes (1998) refletem que o papel da 
estigmatização dos usuários de “drogas” autores de atos violentos, com quadro de 
consumo desenfreado e modos de absorção violentos, não possuí muito interesse 
acadêmico. Elas inferem que essa estigmatização pode acabar desenvolvendo 
comportamentos mais agressivos. Todavia, quase todas as pesquisas enfatizam o agressor 
e não a vítima, o que gera uma lacuna, em uma perspectiva mais total. Ainda acrescentam 
que os valores encontrados em subculturas vinculadas ao uso de “drogas” ilícitas 
precisam ser estudados, enfatizando que os laços e comportamentos desses grupos só se 
tornam anti-sociais em contextos severos de marginalização. O que exige repensar social 
e politicamente esse assunto, construindo ações mais eficazes que modifiquem relações 
entre usuários, seus familiares e a comunidade. 
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4 ACENANDO COM ALGUMAS CARAPUÇAS PARA UMA SAUDAÇÃO DE FECHAMENTO:  
DENTRO DA PERIFERIA HÁ UMA PERIFERIA 

 
Aprofundando essa linha de pensamento há uma barreira entre os jovens que estão 

inseridos nos grupos juvenis e os que os evitam ou não conseguem se adequar aos padrões 
desses grupos. Estes justificam tal barreira pela inserção desses “outros jovens” nos 
circuitos das “drogas” (produção/circulação/consumo). Então, utilizando sentidos direta 
e indiretamente expressados nos discursos que se entrou em contato, para esse “outro” 
naturalmente influenciável, não empenhado, com más intenções, não educado, pessoa não 
exemplar, “problemático” (ONG), “vagabundo” (ONG), confuso “[...] sobre o que é certo ou 
errado” (ONG), que se aproxima de sentimentos maus, que “não busca saber o que tem 
nesses grupos” (ONG), o qual não quer... Resta a morte física. O que a carapuça não mostra 
- e está representado na forma que esses grupos juvenis respondem aos limites de não 
acessarem essas “outras” juventudes - é que antes dessa morte física, em diferentes 
gradações, um lento e mortificante processo foi se contornando nas relações de vitalidade 
dessas e as esfacelando. Dito de outra forma: a morte física consuma e encerrar as intensas 
investidas para que os jovens que estão em uma periferia dentro da própria periferia 
morram na dimensão social. 

Dessa discussão cabe colocar em questão o modo como o “trabalho social”, 
entranhados nos poderes de controle e sanção, transmutam o aparelho penal em 
medicalizações, psicologizações, pedagogizações, ou mesmo o retorno de cada dia do 
conhecido poder disciplinar, uma vez que a prisão não perdeu sua força. Esses poderes 
são exercidos por professores-juízes, médicos-juízes, educadores-juízes, assistentes-
sociais-juízes, psicólogos-juízes, pesquisadores-intelectuais-juízes em seu “público-alvo”, 
cristalizando determinados rostos como vulneráveis, em/de risco, em risco criminal… 
(RODRIGUES; NASCIMENTO, 2015).  

Daí urge a necessidade de pensar o “trabalho social” inserido nesses grupos juvenis 
no viés da governamentalidade, proposto por Candiotto (2010), como um campo onde 
agir na condução de outros não exige uma postura de passividade e anulação da liberdade. 
Ou seja, se insere nesse jogo a possibilidade de contracondutas, que implica um domínio 
da governamentalidade denominado governo de si mesmo, de se limitar os excessos dos 
modelos de governança que cada um se depara, seja no espaço doméstico, político, 
pedagógico, espiritual, médico; seja nas relações de gênero, de trabalho, educacionais, 
familiares e do próprio governo político. 

Um acréscimo essencial é que não basta de maneira simplista e moralista 
culpabilizar esses grupos juvenis por essas necroses no corpo, na subjetividade e nas 
relações dessas “outras” juventudes periféricas. Como se as palavras aqui trançadas 
fossem um “processo inquisitorial” e uma “denúncia ressentida”, numa postura de “vejam 
como se comportam os mercadores de ilusão! Eu tenho a verdade!” (BAPTISTA, 2000, p. 
11). É importante reconhecer uma série de influências históricas, jurídicas, políticas e 
epistemológicas que perpassam a forma do Estado e da Sociedade Civil, em geral, se 
relacionar com as pessoas que percorrem os circuitos das “drogas”. Baptista (2000) 
clarifica que certas crenças moldam sujeitos à imagem e semelhança de determinados 
modos de vida. Isso se intensifica quando essas crenças possuem status de ciência, religião 
ou grande mídia, se abstraindo as crenças de seu caráter incontornavelmente ético-
estético-político e os encarapuçando como palavras de evidência compulsória. Então, 
rasgar essas carapuças diz da invenção de um lugar para se escutar as singularidades 
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dessas juventudes periféricas dentro das periferias e, assim, (re) pensar a vida em 
coletividade e, se poderia inserir, (re) pensar a vida em comunidade. 

Indo nessa esteira, Pelbart (2003) advoga a necessidade de (re) pensar, inclusive, 
o que se entende por comunidade, extrapolando um ideal de comunidade perdida em um 
passado - e que se anseia por seu retorno em um futuro -, unitária, composta por 
burocratas-servis, onde as singularidades se perdem por uma operação de fusão e que 
transcendentaliza e totalitariza o comum. Tal vampirização coaduna com a grande mídia, 
com as encenações políticas, os consensos e acordos econômicos que se repetem, assim 
como com o retorno dos fascismos e fundamentalismos ancorados em identidades 
étnicas, religiosas e políticas, que quando impermeáveis organizam asfixiantes Estados-
nação, partidos, Assembléias, Povos, companhias ou fraternidades.  

Em outro paradigma de comum se tem aquilo que é real na sua força de afetação a 
partir da/do: imanência, inoperância em critérios capitalísticos, provisoriedade (se 
compondo e recompondo), comunicação explosiva e prazer de estar junto. Tal 
comunidade negativa, impossível, inoperante, de singularidades quaisquer, de sujeitos 
soberanos, os atraem e joga-os uns em direção aos outros, segundo seus corpos, corações 
e pensamentos. Ao contrário da comunidade tradicional, da terra, do sangue, da raça, da 
religião se afirma uma comunidade eletiva, de solitários solidários, que não se limitam a 
nomes e que diferem dos cenobitismos (forma excessiva de integração) e dos eremitismos 
(forma excessiva de solidão negativa), como um “pôr em comum distâncias” ou um 
“socialismo das distâncias”, onde há lugar para as singularidades. Enfim, uma comunidade 
dos sem comunidades! (PELBART, 2003). 

A periferia, extremidade ou borda que tratamos não se refere, necessariamente, a 
fronteiras geográficas das oito favelas localizadas nas Zonas de Proteção Ambiental, mas 
também dizem respeito às fronteiras subjetivas, que limitam o eu, o tu, o nós e o mundo 
em lugares definidos e seguros, sem perturbações e contaminações. A realidade e sua 
complexidade ecológica discutida por Guattari (1990) - ambiental, social e mental - 
necessita, primeiramente, que os atores sociais colocados diante de tantos desafios se 
aproximem das forças, ou dos fios e mechas dos cabelos, posicionando-se ética, estética e 
politicamente no esforço em não “vestir” carapuças. Seguindo essa jornada, com as 
multiplicidades de fios em tensões e composições, formando e desfazendo mechas, se tem 
o potencial de (re) ligar, nunca de uma vez por todas e de forma irrevogável, o eu-tu-nós-
mundo, trançando novos territórios: geográficos, subjetivos e comunitários para os sem 
comunidades.  

Como dispositivo, que faz ver e falar, da incompletude das considerações até então 
trançadas, evocamos um trecho de uma aula de Deleuze (1971) de 16 de novembro em 
Vincennes, traduzida pelos autores: 

 
Um corpo social é definido como: coisas sendo reproduzidas, fluxos 
pingando sobre ele, pingando de um polo para outro e codificando 
perpetuamente; e existem fluxos que escapam dos códigos e, em seguida, 
há um esforço social para recuperá-los, axiomatizá-los, refazer um pouco 
o código, a fim de dar um lugar a esses fluxos perigosos; E tudo de uma 
vez. Existem jovens que não respondem aos códigos, começam a ter um 
fluxo de cabelo que não foi planejado, o que será feito com eles? Você 
tenta recodificá-los, adicionando um axioma, tenta recuperá-los, ou há 
algo além, que continua a não ser codificado? E então? 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A Política para criança e adolescentes no Brasil possui inúmeros avanços no campo 

legal, desde a promulgação da Lei 8.069 de 13 de julho de 1990 que estabeleceu suas 
diretrizes. A sociedade brasileira carrega as chagas da construção de uma cidadania 
restrita a uma parcela pequena da população, passiva pela maioria e despertada para uma 
cidadania mais ativa na década de 1980. A Constituição Federal brasileira- CF de 1988 se 
tornou um divisor de águas para os brasileiros, por ser a primeira a abarcar de forma mais 
ampla o conjunto de direitos civis, políticos e sociais. Por outro lado, a participação social 
começou a se desenvolver em novos campos, conquistados pelos movimentos sociais, o 
campo do controle social. Controle esse, sobre as ações que o Estado foi obrigado a 
desenvolver, para efetivar os direitos reivindicados pela parcela da sociedade até então 
excluída da cidadania, materializados através das políticas públicas. Contudo, nos 
primeiros anos posteriores a nova Constituição, os direitos começaram a sofrer 
modificações, colocando em risco a legitimidade daquele processo de conquistas. E é no 
combate a esse desmanche dos direitos que o controle social precisa atuar, lutando pelas 
garantias constitucionais.  

O Brasil enfrenta um retrocesso sem precedentes desde de que a ex Presidenta 
Dilma foi deposta do cargo em 2016,  e isso impactou negativamente nos anos 
subsequentes em todas as polítcas sociais e públicas. O impeachment de Dilma já 
anunciava tempos difíceis para as políticas sociais e públicas, tendo em vista que seu 
sucessor, Michel Temer, logo que assumiu o governo iniciou um desmonte generalizado 
dos direitos sociais. Dentre as principais ações estão à aprovação da PEC do Teto que 
limita o aumento dos gastos federais por até 20 anos, prejudicando diretamente as 
políticas de educação, saúde e assistência social, as reformas profundas na CLT com sérios 
prejuizos para o trabalhador, flexibilizando ainda mais as garantias trabalhistas. Temer 
ainda sancionou Projeto de Lei que regulamenta a terceirização de todas as atividades de 
uma empresa e preparou o terreno para a reforma na Previdência, que penaliza ainda 
mais o trabalhador no momento mais frágil de sua vida, a aposentadoria.  

Todas essas reformas afetam diretamente a reprodução social, com a precarização 
da saúde e da educação, vínculos frágeis de trabalho, salários baixos e comprometimento 
no final da vida produtiva, afetando diretamente a política da criança e do adolescente. E 
o mais surpreendente aconteceu nas eleições posteriores, em 2018, com a eleição do atual 
presidente Jair Bolsonaro, um ex militar que atuou como deputado federal por 7 mandatos 
(desde 1991), com um perfil antidemocrático, uma vez que demostrou publicamente sua 
admiração pela ditadura militar e seus chefes de órgãos atuantes na repressão política do 
período. O Brasil agora segue sob o comando de Bolsonaro, que não apenas deu 
contiuidade ao pacote antisocial do governo de Michel Temer, como também intimida 
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implacavelmente os defensores de todos os Direitos Humanos, e consequentemente, a 
participação e o controle social. 

Sendo o controle social uma conquista realizada através das muitas lutas travadas 
no jogo de correlação de forças entre seguimentos da sociedade civil e o Estado, no 
contexto de consolidação do sistema capitalista, torna-se necessário provocar 
continuamente o debate sobre a participação social nesses espaços. Considerando que 
este é um dos principais órgãos para formulação, deliberação e controle da política 
pública direcionada a efetivação de direitos humanos, em especial o de crianças e 
adolescentes, elencamos alguns pontos a serem debatidos, a partir da análise realizada no 
CMDCA do município de João Pessoa.  

O marco legal que fundamenta a criação dos conselhos de direitos no Brasil surge 
na Constituição Federal, como mecanismo de exercício da participação democrática. Isso 
pode ser atestado na afirmação de que “todo o poder emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos ou diretamente”, que está implícito no primeiro artigo da 
Constituição, bem como no Inciso II do art. 204. Dois anos depois da CF, foi instituída a Lei 
8.069 de 13 de julho de 1990 que estabeleceu diretrizes para a política de atendimento a 
crianças e adolescentes, reforçando no art. 88 a obrigatoriedade da municipalização dos 
órgãos de controle social, de forma a garantir a participação igualitária dos grupos sociais. 

A Constituinte de 1988 e o Estatuto da Criança e Adolescente- ECA estabeleceram 
um novo paradigma sobre a infância e à adolescência ao abarcar diretrizes da Convenção 
Internacional dos Direitos da Criança, aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas, 
em 20 de novembro de 1989, que foi assinada pelo Brasil em 26 de janeiro de 1990. E o 
Brasil é um dos poucos países que prevê legalmente a constituição de conselhos paritários 
e deliberativos na área das políticas para crianças e adolescentes. 

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA 
estabeleceu os parâmetros para criação e funcionamento desses conselhos, nas três 
esferas (federal, estadual e municipal), detalhadas nas resoluções N°105 e N°106, ambas 
de 2005. A Resolução N° 106 apenas aperfeiçoa a resolução N°105, alterando a redação 
dos artigos 8º caput; 11, 14 e 22 acrescentando um anexo com recomendações para 
elaboração de leis nos âmbitos municipal, estadual e nacional de criação e funcionamento 
de conselhos dos direitos. Estas recomendações abordam sobre: a natureza jurídica e dos 
princípios adotados pelo conselho (legalidade, publicidade, participação, autonomia e 
paridade); suas principais funções e atribuições; a criação e a composição dos conselhos; 
o funcionamento efetivo dos conselhos; a conduta ética, o perfil e a qualificação dos 
conselheiros dos direitos; questões relativas ao Regimento Interno; conhecimento da 
realidade local; planejamento das ações dos conselhos dos direitos da criança e do 
adolescente; e sobre as questões orçamentárias da política de atendimento.  

Ainda conforme a resolução N° 105, cada município brasileiro deverá ter apenas 
um conselho de direitos, garantindo a paridade. Segundo fontes do IBGE publicadas em 
2015, a presença de Conselhos de Direitos de Crianças e Adolescentes nos municípios 
brasileiros cresceu entre 2009 e 2014, de 91,4% para 98,4% dos municípios, um enorme 
avanço no tocante a abrangência. Contudo, ainda existe uma grande demanda de estudos 
que avalie a efetividade do controle social nessas instâncias. Os conselhos de direitos de 
crianças e adolescentes dependem de uma estrutura física e administrativa que demanda 
recursos e investimento em capacitações para que os atores envolvidos nesses espaços 
possam fazer todas as interlocuções necessárias ao desenvolvimento dessa política.  

Contudo, no IV Intercâmbio das Redes de Proteção Integral à Criança e ao 
Adolescente ocorrido em 2015, ficou comprovado que os CMDCA’s da região 
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metropolitana de João Pessoa carecem muito ainda de estrutura física adequada e de uma 
equipe executiva de apoio. Mostrou ainda a dificuldade dos seus atores em compreender 
a política de atendimento a crianças e adolescentes, bem como sobre o orçamento público. 
E isso demonstra um quadro das consequências geradas, principalmente, pela falta de 
investimento em uma capacitação adequada, mas também de uma equipe técnica 
permanente para garantir a continuidade dos processos durante a troca de conselheiros.  

O ECA completou 27 anos em 2017 e ainda enfrenta desafios basilares com relação 
à estruturação dos conselhos de direitos e mais ainda com a falta de preparação técnica 
dos atores inseridos nesses espaços. Devido à dinâmica dos conselhos de direitos, 
capacitar seus atores sociais não tem sido uma tarefa fácil. Contudo é importante destacar 
que os sujeitos presentes nestes espaços precisam estar bem instrumentalizados para 
cumprir suas atribuições e competências. 

Diante do exposto, iremos analisar as atribuições e competências do conselho 
municipal de direitos de crianças e adolescentes do município de João Pessoa-Paraíba- 
CMDCA, para compreender como essa instância tem enfrentado os desafios em torno 
desta política. Serão apresentados a seguir os dados e análises da pesquisa de campo 
realizada em 2016 junto ao CMDCA de João Pessoa, tendo como atores entrevistados 12 
conselheiros de direito.   

Neste estudo, fruto de perquisa realizada no CMDA de João Pessoa, buscou-se 
entender a participação social no contexto da efetivação da política da criança e do 
adolescente. Para isso, foram definidos como objetivos específicos: conhecer o perfil 
político dos conselheiros e a sua compreensão acerca do papel que o mesmo desenvolve 
no conselho; identificar qual a compreensão dos conselheiros acerca do papel político do 
conselho de direitos; buscar indicativos de ações políticas desenvolvidas no CMDCA de 
João Pessoa no período de 2015 a 2016 e, assim, investigar possíveis fatores que incidem 
no desempenho de seu papel político, a partir dos conselheiros. A pesquisa realizada 
contemplou três etapas: pesquisa exploratória, pesquisa de campo e análise dos dados.  

Na metodologia desta pesquisa, de natureza qualitativa, foi utilizada a entrevista 
semiestruturada, na perspectiva elaborada por Minayo (2009), na qual o entrevistado tem 
a oportunidade de discorrer sobre a problemática sem se prender à indagação formulada. 
A amostragem adotada para esta pesquisa foi a do tipo não probabilística por 
acessibilidade ou conveniência, na qual “o pesquisador seleciona os elementos a que tem 
acesso, admitindo que estes possam de alguma forma representar o universo”, (GIL, 2008, 
p.94). Tendo em vista o caráter qualitativo da pesquisa, foi realizada a análise e 
tratamento do material empírico e documental, “que consiste nos procedimentos 
adotados para sistematizar, compreender e interpretar as informações coletadas na 
pesquisa, de forma articulada com os dados secundários existentes e com as reflexões 
teóricas e temáticas que embasam o estudo” (MINAYO, 2009, p.27). Para examinar os 
dados coletados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, uma vez que através desta 
“podemos caminhar na descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestos, indo 
além do que está sendo comunicado” (GOMES, 2009, p.84). O conteúdo dos dados 
coletados nas entrevistas foi transcrito e analisado priorizando o as indagações da 
pesquisa 

Com relação à perspectiva teórica, esse estudo adotou o materialismo histórico 
dialético, por proporcionar uma análise que considera o movimento histórico do objeto 
estudado numa perspectiva crítica. Desta forma, o homem enquanto ser social é produto 
das relações sociais e essas são totalmente influenciadas pelo modo de produção. Karl 
Marx (1818-1883) elaborou seu pensamento a partir da sociedade capitalista que 
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aprofundou as desigualdades sociais. Portanto, esta perspectiva teórica é indicada para 
análise dos processos sociais que envolvem o controle social, enquanto um produto da 
luta de classe entre sociedade e Estado, no contexto do capitalismo.  

O trabalho teve como desfecho primário o estudo e a pesquisa exploratória, através 
de leituras e reflexões, para se apropriar das temáticas que envolvem a participação social 
e o controle social. E como desfecho secundário a elaboração de dissertação de Mestrado, 
o qual foi inicialmente apresentado e aprovado pelo Programa de Pós-Graduação em 
Serviço Social da UFPB, e aprovado pelo Comitê de Ética, conforme o registro CAAE 
56729616.2.0000.5188, defendida e aprovada em 2017. A versão ora apresentada 
precisou ser modificada para atuação do debate na conjuntura atual, contudo, sem 
prejuizos no conteúdo original. 

 
2 COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO 
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB (GESTÃO 2016-2018) 

 
O Conselho de Direitos das Crianças e Adolescentes - CMDCA de João Pessoa foi 

criado no dia 28 de dezembro de 1990, através da Lei Municipal 6.607/90 e sua fundação 
foi em 14 de agosto de 199170. Este conselho é composto por 14 representantes, sendo 
sete da sociedade civil e sete governamentais. Possui ainda uma equipe técnica composta 
por uma pedagoga, uma assistente social, uma psicóloga e um secretário executivo. 
Contudo, a equipe não é efetiva, podendo ser desfeita nas mudanças da gestão municipal. 
Os atores do mandato (2016/2018), período de realização do estudo, representam as 
seguintes organizações. (Ver quadro 1). 

 
Quadro 1 – Composição do CMDCA de João Pessoa entre 2016 e 2018. 

 
SOCIEDADE CIVIL GOVERNO 

Associação Pestalozzi Sec. De Transparência Pública 
Casa Pequeno Davi Sec. Da Juventude, Esporte E Recreação 

Arca Sec. Municipal De Turismo 
Casa de Cultura IleAsé d’Osoguiã – IAO Sec. Da Educação E Cultura 

Aldeias Infantis SOS Gabinete Do Prefeito 
Doce Mãe De Deus Sec. De Desenvolvimento Social 
Instituto Dos Cegos Sec. Municipal De Saúde 

          Fonte: Pesquisa de campo. 2016 
 

De acordo com Lyra (1999), foi a partir da política de crianças e adolescentes que 
se estabeleceu pela primeira vez na legislação brasileira a configuração paritária de 
representação das organizações nos conselhos de direito nas três esferas do governo. No 
tocante a composição do CMDCA de João Pessoa, as instituições da sociedade civil 
possuem atividades e públicos bem diversificados.  

As organizações da sociedade civil presentes no CMDCA de João Pessoa no período 
da pesquisa apresentam atividades voltadas para a garantia dos direitos sociais (saúde, 
convivência familiar e comunitária, respeito às diferenças). Isso chama a atenção para as 
demandas mais expressivas na área de crianças e adolescentes fora da esfera do governo 
no âmbito municipal.  

 
170 Na gestão do então prefeito da capital Carlos Alberto Pinto Mangueira. Atualmente está localizado no 

centro da capital, na Av. Dom Pedro I, 692 - Centro, João Pessoa - PB, 58013-020. 
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Conforme Resoluções N° 105 e 106 do CONANDA (2005), que dá as diretrizes para 
criação e funcionamento dessas instâncias, os representantes governamentais são 
indicados pelo chefe do Executivo e os não governamentais são escolhidos por meio de 
assembleia por representantes das entidades da sociedade civil que estejam inscritas no 
conselho e que atuem nas na área da política da criança e do adolescente. O mandato dos 
mesmos é de dois anos. 

As instituições que compõem o CMDCA de João Pessoa contemplam atores de 
setores importantes para o processo de planejamento, execução e o monitoramento dessa 
política municipal, bem como da gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e acompanhamento do orçamento municipal. E deste modo, se encontra 
adequado no que diz respeito à diversidade apontada por Lyra (1999). 

 
2.1 O Perfil Profissional e Político dos Sujeitos Entrevistados 

 
O CMDCA de João Pessoa é composto por 14 representantes, respeitada a paridade. 

Desses, 12 se dispuseram a colaborar com pesquisa, sendo seis da sociedade civil e seis 
dos órgãos governamentais. Neste sentido, destacamos que os 12 conselheiros 
responderam o instrumento no qual foi traçado o perfil político, e apenas dois 
representantes foram convidados a responder um segundo instrumento que abordou as 
questões relativas às atribuições e competências do conselho.  

Com relação à idade dos conselheiros, a maioria tem entre 40 e 60 anos. A 
predominância neste conselho é de pessoas do sexo feminino, sendo nove mulheres e três 
homens. Ou seja, este conselho possui um grupo de atores maduros, cuja maioria 
vivenciou o momento mais importante para as crianças e adolescentes do Brasil que foi o 
seu reconhecimento enquanto sujeitos de direito, com o Estatuto. 

Com relação ao nível de escolaridade dos conselheiros, dois estão cursando nível 
superior, quatro possuem o superior completo e seis possuem pós-graduação. Os 
representantes governamentais são os que apresentam nível de formação mais elevado. 
As formações profissionais dos conselheiros contemplam as áreas de educação (3), 
serviço social (2), pedagogia (2), psicologia (2), administração (1), economia (1) e 
enfermagem (1). Considerando a idade e o nível de formação profissional desta equipe de 
conselheiros do CMDCA de João Pessoa, é possível verificar que se trata de profissionais 
experientes e bem qualificados. 

Os conselheiros também foram abordados sobre sua experiência anterior ou 
cursos relacionados à temática da infância e adolescência. Dos 12, apenas dois afirmarem 
não possuir nenhuma experiência ou curso nesta área. Porém, todos eles afirmaram se 
identificar com a política da criança e do adolescente. Os representantes da sociedade civil 
justificaram sua afinidade com a política por acreditar que estão contribuindo para uma 
sociedade mais justa, humana, digna, mas também pela fragilidade e vulnerabilidade 
desses sujeitos. O grupo dos representantes governamentais apresentou poucas 
justificativas. Basicamente a afinidade com uma temática específica (enfrentamento à 
exploração sexual) e por acreditar que tanto a sociedade civil quanto o poder público 
apresentam fragilidades e em prol do desenvolvimento humano. 

O CMDCA de João Pessoa, portanto, em termos de representação, possui uma boa 
composição com atores de perfil profissional e político com potencial para o 
desenvolvimento das atribuições e competências no conselho, uma vez que as instituições 
que representam são de grande relevância para a efetivação da política de atendimento a 
crianças e adolescentes. Os sujeitos pesquisados são pessoas maduras e que apresentam 
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experiência profissional de alto nível, e todos se identificam com a política da criança e do 
adolescente. Ademais, é importante reafirmar que a escolaridade, a experiência de 
atuação e a afinidade com a política a qual representa, são requisitos fundamentais para 
atuação nos conselhos e para exercício da participação e do controle social. 

No tocante a participação em instituições democráticas, os conselheiros do CMDCA 
de João Pessoa possuem um histórico voltado, basicamente, para os conselhos e as 
atividades relacionadas a este, Conferências e Fóruns de debate (Ver Gráfico 1). 

 
Gráfico 1 - Histórico de participação em instituições democráticas. 

 

 
 Fonte: Pesquisa de Campo. 2016 

 
Apesar de o quadro apresentar certo equilíbrio, a sociedade civil se destaca na 

maioria dos espaços democráticos elencados, quando comparado aos representantes 
governamentais. A alta participação nos fóruns de debate e nas conferências indica que a 
maioria quase absoluta dos conselheiros é levada a participar de outros espaços 
democráticos relacionados à área de crianças e adolescentes, tendo em vista que estes 
espaços estão diretamente ligados ao CMDCA’s. Com relação à militância em torno das 
instituições participativas, a maioria dos representantes da sociedade civil (05) aparece 
com atuação desde os grêmios e movimentos estudantis, enquanto apenas um dos 
conselheiros governamentais atuou nesses espaços.  

Atualmente os grêmios e movimentos estudantis, bem como os centros 
comunitários possuem pouca expressividade como espaço de participação social. Porém 
é importante recordar que os estudantes também foram protagonistas na luta pela 
democracia na década de 1980. Da mesma forma, as comunidades de base e as associações 
comunitárias tiveram reconhecida importância em outras conjunturas. Por outro lado, o 
orçamento participativo tem um papel fundamental na atualidade, pois juntamente com 
as conferências e os conselhos de direitos são espaços legítimos para garantia dos direitos 
sociais. Contudo, cinco conselheiros informaram que nunca participaram desses espaços. 
É neste sentido que se faz necessário ampliar o debate sobre a participação social. 

O estudo sobre a participação, enquanto categoria, no Brasil, apresenta alguns 
significados que inicialmente não estavam relacionados à democracia participativa, nem 
ao governo. De acordo Avritzer (2011), a participação social no Brasil tem se expandido a 
partir da Constituição de 1988. Contudo, foi durante o governo Lula que ultrapassou as 
barreiras locais, ganhando amplitude nacional, apontando para uma expansão das formas 
democráticas no país. Esta forma de participação possui poucos estudos avaliativos, além 
de apresentar alguns desafios com relação as suas variáveis, portanto, é necessário 
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construir estratégias para trabalhar a participação bem como seus impactos e 
desdobramentos tanto do ponto de vista conceitual, quanto metodológico. 

No caso do Brasil, a participação não é uma categoria analítica da teoria 
democrática, uma vez que foi cunhada, a priori, para dar conta do fenômeno da “ação 
coletiva de atores populares”. E, enquanto “categoria prática que orienta a ação, só passou 
a ter uma definição mais bem elaborada a partir da década de 1960” (LAVALLE, 2011, 
p.34). Nesta perspectiva, antes de 1988, a participação esboçava alguns significados, 
dentre os quais o autor cita três: a participação popular, motivada pelo princípio da 
emancipação popular e não pelos princípios democráticos ou qualquer vínculo 
institucional; a participação enquanto ato de apostar no protagonismo das camadas 
populares, com capacidade para enfrentar as injustiças sociais, pautando questões 
voltadas para a distribuição de renda, serviços púbicos e direitos sociais; e, numa 
perspectiva esquerdista, a participação enquanto forma de “organização dos explorados 
para a disputa de um projeto de sociedade”. E após a Constituição de 1988, a participação 
adquire status de participação cidadã. 

Nesta perspectiva, Lyra (1999) explica que a participação social no Brasil, do ponto 
de vista sociológico, tem seu marco nos movimentos sociais e no “novo sindicalismo171” 
no contexto de lutas pela redemocratização do país, eclodidos na década de 1970. O autor 
atribui a estes atores sociais, a institucionalização do direito de participação da sociedade 
nas decisões políticas do país. Além de estes terem influenciados outras categorias 
profissionais do setor público e privado, promovendo, segundo o autor, uma nova 
sociabilidade política lastreada na ação corporativa e na democracia direta. Também 
conseguiram dar um salto na luta pela transição democrática, antes considerada “lenta, 
gradual e segura” nos governos autoritários.  

A democracia brasileira não foi resultado de ação político-partidária, mas de lutas 
sociais encabeçadas pelos trabalhadores e movimentos sociais. Lyra (1999) também 
chama atenção para o notável papel da igreja católica na hegemonização dos movimentos 
sociais, das ONGs ligadas à promoção da cidadania, e de uma crescente adesão da classe 
média neste contexto.  

Com relação aos canais de participação na formulação de políticas públicas no 
Brasil no processo de redemocratização, Lyra (1999) destaca a atuação do Movimento 
Popular de Saúde, ligado à igreja católica e o Movimento de Reforma Sanitária formado 
por profissionais da saúde, funcionários públicos e professores universitários. Segundo o 
ator, destacou-se ainda nesse momento ainda o Movimento de Meninos e Meninas de Rua 
que contava com várias entidades na luta em prol de uma política de atendimento às 
necessidades peculiares de crianças e adolescentes. Todos esses movimentos foram 
protagonistas no processo de conquista do direito à participação.  O Estado centralizador, 
portanto, precisou recuar neste momento, abrindo um espaço que nunca havia sido dado 
à sociedade brasileira, o direito de participação na esfera das decisões políticas. Ou seja, 
o direito de participação social formalmente existe, nos espaços públicos de interlocução 
com o Estado. Cabe avaliar se estas instituições têm conseguindo de fato garantir os 
direitos e gerar impactos de suas ações na sociedade.  

Para Behring e Boschetti (2009), além de gerar transparência na deliberação e dar 
visibilidade as ações, democratizando o sistema decisório, a participação: 

 

 
171 O autor se refere ao movimento dos operários encabeçado por Luiz Inácio Lula da Silva, no ABC paulista 
que lutou pela liberdade sindical, melhores salários e direitos trabalhistas. 
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Permite maior expressão e visibilidade das demandas sociais, 
provocando um avanço na promoção da igualdade e da equidade nas 
políticas públicas; e a sociedade por meio de inúmeros movimentos e 
formas de associativismo, permeia as ações estatais na defesa e 
alargamento de direitos, demanda ações e é capaz de executá-las no 
interesse público (2009, p.178). 

 
As autoras reconhecem a participação social enquanto um avanço por tornar 

democrático o espaço decisório. 
De acordo com Lavalle (2011), a respeito da transição no significado da 

participação no contexto de 1988, os conteúdos liberal-democráticos passaram a compor 
sua semântica, se popularizando entre os atores envolvidos na constituinte. Desta forma, 
a participação tornou-se um “direito do cidadão para além da participação eleitoral e 
posteriormente, mediante processo de regulamentação, foram criados os conselhos para 
viabilizar a participação na gestão de políticas definidas como estratégicas” (LAVALLE, 
2011, p.35). 

Ao mesmo passo em que o ideário participativo da década de 1960 colaborou para 
a inovação institucional democrática realizada em 1988, com a multiplicação dos 
conselhos, nas mais diversas áreas, Lavalle (2011) afirma que isso dificultou a 
compreensão e avaliação dessa experiência. Os tons de denúncia e a falta de participação 
foram identificados como empecilho para um estudo sistemático acerca do que de fato era 
realizado nesses espaços. Ao mudar esse foco para se concentrar nos estudos sistemáticos 
do que efetivamente tem sido realizado nos diversos conselhos, esse campo passou a ser 
melhor compreendido. 

Embora tenham ocorrido avanços no debate, a compreensão sobre os efeitos das 
instituições participativas no Brasil ainda é uma atividade complexa, tendo em vista a 
grande variedade de instâncias participativas que se espraiaram no período pós 
Constituinte. A participação, tanto como categoria prática quanto categoria da teoria 
democrática se fundiu, se normatizando e ganhando sentido teórico, orientando a prática 
dos atores sociais.  

Diante do valor dessa conquista (a participação), reafirmamos a importância de 
valorizar esses espaços, buscar compreender e aproveitar melhor suas potencialidades. 
Neste sentido, é sempre importante enfatizar que os atores presentes nos conselhos de 
direitos das crianças e adolescentes estão ali para representar e advogar por esta causa. 
E para isso, esses atores precisam estar preparados para atuar nesta instância 
essencialmente permeada de conflitos e contradições.  

Os conselheiros governamentais do CMDCA de João Pessoa afirmaram não ter 
dificuldade para cumprir a agenda de reuniões do conselho. No entanto, metade dos 
representantes da sociedade civil (6) alegou ter dificuldade para cumprir a agenda de 
reuniões devido às demandas e aos muitos compromissos assumidos, tanto na instituição 
a qual representa quanto no conselho. 

O CMDCA possui seis comissões temáticas: Orçamento, Recadastramento, 
Sindicância, Câmara Setorial de Políticas Básicas e Rede de Proteção, Elaboração e 
Monitoramento dos Planos, Comunicação e Representação de Fóruns. De acordo com dois 
dos entrevistados, as comissões as quais representam, não conseguem se reunir 
periodicamente e, devido a isso, afirmaram não conseguir avançar nas deliberações.  
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Funciona com dificuldade de articulação devido à falta de tempo e as 
atribuições extras dos conselheiros (Entrevista R1). 
 
O colegiado criou um calendário com uma só reunião mensal para cada 
equipe, porém as comissões não conseguem cumprir (Entrevista R2). 

 
Diante das questões colocadas pelos entrevistados, nota-se um esforço por parte 

de alguns atores desse colegiado em desempenhar e manter as ações que estão sobre a 
responsabilidade do conselho. Embora as instituições não garantam a disponibilidade de 
tempo que os conselheiros necessitam para se dedicarem às ações do controle social, os 
conselheiros conseguem desempenhar algumas de suas atribuições e competências. 
Contudo, é importante sinalizar que apenas a participação em reuniões ordinárias não é 
suficiente. Esses fatores comprovam que a política da criança e do adolescente ainda não 
é tratada com prioridade. 

Quando perguntado se esses atores se sentiam preparados para exercerem a 
função de conselheiros no CMDCA, nove conselheiros responderam que sim e três não se 
sentem preparados. Destes, apenas sete justificaram suas respostas. Os representantes 
governamentais que reconheceram se sentir preparados para o exercício desta função, 
justificam isso pelo fato de fazerem parte do conselho há dois ou mais mandatos ou por 
conhecerem o funcionamento das instituições governamentais. Com relação à sociedade 
civil, os argumentos foram voltados para a experiência na área da política de crianças e 
adolescentes. 

Com relação aos três sujeitos que admitiu não se sentirem preparados para atuar 
no CMDCA, dois deles acreditam que o processo de aprendizagem é contínuo, O terceiro 
reconhece a necessidade de capacitação para a equipe: 

 
Acredito que estamos em constante aprendizado. A cada dia enfrentamos 
desafios com os pares ou com quem tenha conhecimentos na busca de 
encontrar respostas para as demandas (Entrevista n°5). 
 
É uma caminhada nova quanto conselheira, cuja preparação a respeito 
dos espaços e demandas do Conselho se dá no dia a dia da caminhada 
junto aos companheiros e instituições no processo de amadurecimento e 
encaminhamento conjunto (Entrevista n°9). 
 
Em parte não. Se faz necessário a capacitação para conselheiros. [...] A 
política de conselhos deve ser mais estudada e discutida. Formando 
conselheiros capazes de defender as políticas públicas direcionadas a 
quem representa a sociedade (Entrevista n°12). 

 
De fato, o conselho de direitos de crianças e adolescentes possui uma rotina muito 

dinâmica e o processo de aprendizagem em qualquer área de atuação das políticas 
públicas é contínuo. Contudo, estar preparado para exercer a função de conselheiro é 
conhecer a atribuições e competências dentro dessas instituições, e conhecer a política, 
seu fluxo e seu sistema.  

Os processos no conselho podem mudar a depender do tempo histórico e da 
conjuntura, que trazem novas demandas para as políticas públicas, porém as bases da 
política e seus mecanismos de funcionamento precisam ser do conhecimento de todos os 
conselheiros. A demanda por capacitação é uma reivindicação legítima, como colocado 
por um dos atores da pesquisa (Entrevista n°12). Diante da atual dinâmica dos CMDCAs 
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fica humanamente impossível para qualquer conselheiro conseguir acompanhar todas as 
atividades necessárias ao correto exercício do controle social, ainda que haja 
comprometimento ético dos mesmos.   

A respeito da conduta ética, do perfil e da qualificação dos conselheiros (as) dos 
direitos, a legislação orienta que, dentre outros princípios, é necessário:  

 
5. compromisso com o constante processo de formação dos membros do 
Conselho; 6. Ter disponibilidade tanto pessoal quanto institucional para 
o exercício dessa função de relevância pública e estar em exercício de 
função ou cargo que disponha de condições legais para tomada de 
decisão, bem como ter acesso a informações referentes aos órgãos 
públicos ou organizações da sociedade civil que representa (RESOLUÇÃO 
N°106, CONANDA, 2005). 
 

Para colaborar com esta parte pedagógica do processo de formação dos atores 
desses órgãos de controle, atualmente existe um projeto de âmbito nacional de formação 
para conselheiros, a Escola de Conselhos. Apesar da responsabilidade com este processo 
de capacitação ser do gestor municipal, desde 2009 a Secretaria Nacional da Presidência 
da República, por intermédio da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (SNPDCA) e do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CONANDA), tem promovido esta formação de Conselheiros de Direitos e 
Tutelares em todo Brasil. A SNPDCA é responsável por um trabalho de coordenação que 
contempla, em síntese, as ações e medidas governamentais e a produção, sistematização 
e a difusão das informações relativas à criança e ao adolescente, incluindo todos os planos, 
programas e projetos, desta área. Porém este órgão não acompanhou a descentralização 
administrativa, para possibilitar o acompanhamento sistemático dessa política tão 
peculiar de forma mais adequada.  

A Escola de Conselhos é um projeto que tem buscado colaborar para essa 
instrumentalização dos conselheiros, abordando desde os aspectos históricos e culturais 
até o conhecimento acerca do orçamento público. Atualmente orienta que os cursos 
possuam carga horária total de 200 horas, para proporcionar as condições necessárias 
para estes atores conhecerem bem o sistema de garantia de direitos, compreenderem 
suas atribuições e competências dentro do conselho, e estarem comprometidos, política e 
eticamente, com a missão de lutar pela garantia dos direitos humanos das crianças e 
adolescentes. Sem, contudo, deixar de compreender que estas instituições participativas 
(IPs) são verdadeiras arenas de disputas, geradoras de grandes tensões sociais, para que 
os limites e desafios postos não os façam perder a motivação.  

Na Paraíba o projeto da Escola de Conselhos é executado pela Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Humano - SEDH, órgão responsável pela política da Assistência 
Social desde 2011, gestado por um comitê formado por representantes do sistema de 
garantias de direitos das crianças e adolescentes de abrangência estadual: Conselho 
Estadual da Criança e do Adolescente – CEDCA; SEDH; Universidade Federal da Paraíba – 
UFPB; REMAR; Associação de Conselheiros e Ex-conselheiros da Paraíba – ACONTEPAB; 
e Associação de Conselheiros do Sertão – ACONTECER. Nas reuniões ordinárias do comitê 
gestor da Escola de Conselho ocorrida em 13 de março de 2014, referente aos cursos 
realizados no final de 2013, foi pautado sobre a parca participação dos conselheiros de 
direitos nas capacitações.  

Ao realizarmos a pesquisa, constatamos que a partir dos registros de frequência, 
tomando como exemplo as duas primeiras turmas abertas neste período, abrangendo 13 
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municípios da primeira região geoadministrativa da Paraíba, constatou-se que, dos 58 
conselheiros de direitos e 54 tutelares, que foram convidados para compor as duas 
primeiras turmas, compareceram no curso apenas 24 conselheiros dos direitos, e 51 
conselheiros tutelares. E nos cursos subsequentes que ocorreram nas demais regiões da 
Paraíba, essa tendência permanecia.  

Além da evasão, a maioria dos poucos conselheiros de direitos que compareceram 
ao curso demonstrou desconhecimento acerca da política da criança e do adolescente, 
bem como das suas funções dentro dos conselhos. Nota-se, portanto, uma necessidade de 
ampliar este estudo acerca das causas dessa evasão nos cursos de capacitação para 
adaptar o projeto à realidade desses espaços e solucionar essa problemática. A 
responsabilidade para com a estruturação, o funcionamento e a capacitação contínua dos 
conselheiros dos direitos também é abordada pelo CONANDA, na sua Resolução N°105: 

 
Art.4º. Cabe à administração pública, no nível correspondente, fornecer 
recursos humanos e estrutura técnica, administrativa e institucional 
necessários ao adequado e ininterrupto funcionamento do Conselho dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, devendo para tanto instituir 
dotação orçamentária específica sem ônus para o Fundo dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. §1º. A dotação orçamentária a que se refere o 
caput deste artigo deverá contemplar os recursos necessários ao custeio 
das atividades desempenhadas pelo Conselho dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, inclusive para as despesas com capacitação dos 
conselheiros (2005). 

 
Ou seja, no caso dos CMDCAs, a administração pública municipal é o órgão 

responsável pela garantia desta estruturação e pela capacitação dos conselheiros e, 
portanto, pela instrumentalização técnico-administrativa desses órgãos e de seus 
participantes.   

A priori, tendo em vista que os conselhos são instâncias com alta rotatividade de 
membros representantes, há uma expressa necessidade de garantir um corpo técnico fixo 
para dar consistência aos processos, além de construir um mecanismo de capacitação 
compatível à dinâmica desses espaços.  

Todos os conselheiros, sobretudo a sociedade civil presente nesses espaços, têm 
um papel fundamental nesse processo para cobrar das autoridades competentes a 
estrutura necessária para o desenvolvimento de suas atribuições. Deste modo, o conselho 
poderá, enfim, aprimorar seu papel político e consequentemente gerar resultados 
passíveis de avaliação acerca da participação social nesses órgãos de controle, sobretudo 
no aspecto mais importante que são os impactos dessa participação na sociedade. 

Assim, com relação ao perfil profissional e político dos conselheiros, não obstante 
apresentarem experiência sobre a política de proteção a crianças e adolescentes, nível 
superior de escolaridade e pós-graduação, todos com histórico de participação social, eles 
ainda evidenciam a necessidade de inserção em um programa de capacitação permanente 
e que sejam oferecidas as condições estruturais, motivacionais com tempo 
disponibilizado para participarem das atividades dos conselhos e das práticas formativas. 
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2.2 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de João Pessoa 
e o Sistema de Garantia de Direitos: Atribuições, Competências e Atuação dos 
Conselheiros 

 
O conhecimento dos atores sociais sobre as políticas nas quais exercem o controle 

social é o ponto fundamental para início de uma boa atuação política e exercício da 
participação social. No estudo em foco, a boa compreensão dos conselheiros sobre a 
política de proteção integral de crianças e adolescente é o requisito principal inicial. 
Assim, nas entrevistas realizadas, todos os conselheiros do CMDCA de João Pessoa 
afirmaram conhecer o Sistema de Garantia de Direitos – SGD, das crianças e adolescentes. 
Porém, a metade deles não considera o sistema atuante. 

Para efetivar as diretrizes e linhas de ação preconizados no Art. 86 do ECA, o 
CONANDA, através da Resolução N°113/2006 instituiu o Sistema de Garantia de Direitos 
- SGD que define os papeis das instâncias que têm o dever de garantir a efetivação desta 
política, nos termos legais e com a garantia de participação social no controle da mesma. 
Esta resolução possui nove capítulos, detalhando os parâmetros para institucionalização 
do SGD o qual está distribuído em três eixos: Defesa, Promoção e Controle da Efetivação. 
De acordo com a resolução: 

 
Art. 1º O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente 
constitui-se na articulação e integração das instâncias públicas 
governamentais e da sociedade civil, na aplicação de instrumentos 
normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e 
controle para a efetivação dos direitos humanos da criança e do 
adolescente, nos níveis Federal, Estadual, Distrital e Municipal 
(CONANDA, 2006). 

 
Com relação aos entrevistados que não consideram o SGD atuante, os mesmos 

avaliam que ainda é grande a ocorrência de violação de direitos e os serviços prestados 
ainda são insuficientes. De acordo com os sujeitos da pesquisa, o trabalho integrado ainda 
é um grande desafio. Suas falas expressam um descrédito nas instituições e nas políticas 
públicas responsáveis pela política de atendimento às crianças e adolescentes. É 
importante refletir sobre o papel do conselho frente ao sistema de garantia de direitos, 
conforme resolução N°106: 

 
Os Conselhos dos Direitos de Crianças e Adolescentes são órgãos 
responsáveis pelo acompanhamento, avaliação, controle e deliberação 
relativa às ações públicas de promoção e defesa desenvolvidas pelo 
Sistema de Garantia de Direitos. Os Conselhos são órgãos controladores 
do funcionamento do sistema de garantia de direitos (CONANDA, 2006). 

 
De acordo com a Resolução N° 113, os conselhos de direitos de crianças e 

adolescentes, que fazem parte do terceiro eixo do sistema de garantia de direitos possuem 
autonomia para decidir sobre as ações públicas e exercer o controle das políticas, de que 
trata os dois primeiros eixos do sistema. Isso reforça a importância de os atores dessas 
instâncias estarem bem capacitados, para cumprir suas funções frente ao SGD. 

Com relação às atribuições e competências do CMDCA, todos os sujeitos da 
pesquisa afirmaram conhecê-las. Ao pedir para citarem as que consideravam mais 
importantes, o quadro mostra que a maioria dos sujeitos da pesquisa compreende a 
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deliberação como principal competência do conselho, esse fator é muito positivo. (Ver 
gráfico 2). 

 
Gráfico 2: Principais atribuições e competências do CMDCA, na concepção dos sujeitos 

da pesquisa. 
 

   
  Fonte: Pesquisa de Campo. 2016 

 
A deliberação está relacionada ao “grau de discussão e debate que são 

empreendidos no seu âmbito”. A acerca da importância da deliberação: 
 

A deliberação é um componente importante dos processos participativos 
porque envolve, dentre outras coisas, um conjunto de possibilidades 
relacionadas ao grau de envolvimento dos atores no processo e, 
principalmente, ao grau de comprometimento desses agentes com as 
temáticas em discussão e com a possibilidade efetiva de concretização, 
acompanhamento e monitoramento dessas ações (PIRES, 2011, p.355). 

 
No CMDCA de João Pessoa as deliberações ocorrem conforme vão surgindo as 

demandas, não há um planejamento das ações em curto, médio e longo prazo. O processo 
deliberativo acontece porem se apresenta deficitário, pois, não possui um plano de ação 
para viabilizar um processo deliberativo mais amplo. Os conselheiros também não 
conhecem a realidade do território, o que dificulta muito o planejamento das ações: 

 
Não. Não conhecemos, mas já foi feita articulação com o conselho tutelar 
de João Pessoa com a construção de um instrumento para conseguir esse 
diagnóstico, referente às principais demandas recebidas de violação para 
ajudar no planejamento (Entrevista R1). 
 
“O plano de ação do conselho e de aplicação não foram feitos (Entrevista 
R1). 
 
Tem dificuldade de perceber pela ausência desse diagnóstico que a gente 
não tem no Município esse diagnóstico preciso, quais são de fato as áreas 
mais necessárias em de termo de gestão de recurso (Entrevista R1). 
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O CMDCA de João Pessoa firmou uma parceria com o conselho tutelar para levantar 
informações para um diagnóstico. Esse ponto é de extrema relevância, pois estreita os 
laços com o conselho tutelar e cumpre com sua função de articulação Sistema de Garantia 
de Direitos. Contudo, é importante destacar que os conselhos não podem deixar de fazer 
seu plano de ação por falta de um diagnóstico mais preciso, antes podem partir das 
informações que possuem. Inclusive a busca de parcerias para realização de um 
diagnóstico também pode ser uma meta no próprio plano de ação. O plano de ação é 
fundamental para a realização das atribuições e competências dos conselhos de direitos: 

 
A realização sistemática do planejamento das ações dos Conselhos dos 
Direitos da Criança e do Adolescente é uma forma de se atingir o pleno 
atendimento das demandas apuradas no curto, médio e longo prazos, 
tornando indispensável sua contribuição na qualidade do resultado 
esperado de suas atribuições e no cumprimento de sua missão, tornando-
se, assim, ferramenta efetiva de formulação e controle da política local de 
atendimento dos direitos, promovendo inclusive correções necessárias 
(RESOLUÇÃO N°106, CONANDA, 2005). 

 

O plano de ação pode mostrar um panorama do andamento da política da criança 
e do adolescente no município, proporcionar uma análise dos pontos fortes e os pontos a 
melhorar com relação às ações desenvolvidas, bem como a capacidade de cada gestão do 
colegiado em garantir a continuidade dos processos, gerando assim, elementos 
documentais que viabilize uma avaliação sobre a efetividade dessa instituição 
participativa.  

Neste sentido, a maior demanda colocada nas entrevistas foi a de capacitação para 
toda a equipe que compõe o CMDCA, e fazer um diagnóstico das demandas de violações 
de direitos para construir o plano de ação. Sem um plano de ação fica inviável a realização 
da avaliação. Este instrumento é essencial, inclusive para gerar elementos que permitam 
uma análise acerca da participação social no CMDCA. Ou seja, a participação nos conselhos 
poderia ser melhor analisada a partir da avaliação das ações que foram planejadas, 
executadas e avaliadas, mediante registros. 

Ainda se reportando ao quadro das principais atribuições e competências 
elencadas pelos sujeitos da pesquisa, com relação ao orçamento e ao Fundo, apenas dois 
atores citaram o Fundo e um conselheiro citou o orçamento enquanto competência mais 
importante. A elaboração do plano de ação recebeu a mesma importância das demais 
competências citadas.  

Em entrevista com dois conselheiros (respeitando a paridade), visando aprofundar 
o assunto sobre a execução das atribuições e competências do conselho, ficou claro que 
existe uma enorme dificuldade na operacionalização das ações do conselho. Dentre estas, 
além da falta de diagnóstico sobre a realidade local para elaboração do plano de ação, a 
maior dificuldade apontadas foi de compreensão sobre os processos relativos ao 
orçamento. 

 
Eu acho que ainda tem uma certa dificuldade por entender esse processo 
do orçamento que para todo mundo lá sempre tem sido visto como um 
bicho de sete cabeças de fato não é fácil, mas o conselho tem feito essa 
tentativa de acompanhar (Entrevista R1). 
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Quando questionados sobre o planejamento de ações visando atingir o pleno 
atendimento das demandas do conselho apuradas no curto, médio e longo prazo, um dos 
sujeitos que respondeu sobre as atribuições do conselho pontuou que não foi feito: 

 
Não faz planejamento anual. Faz de acordo com as demandas que vão 
surgindo. O plano de ação do conselho e de aplicação não foram feitos 
(Entrevista R1). 
 
Não. Avalia as ações, vê quais precisam continuar acompanhando ou não 
(Entrevista R2). 
 

É um diagnóstico crítico, tendo em vista que o plano de ação e o orçamento são 
respectivamente atribuição e competência que afeta todo o processo de trabalho do 
conselho. 

O Estatuto da criança e do Adolescente estabelece no seu artigo 88 o Fundo dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (FDCA), ou Fundo da Infância e da Adolescência 
(FIA), enquanto uma das diretrizes da política de atendimento. É um fundo público 
destinado exclusivamente para a política de atendimento para esses sujeitos. O CONANDA 
também estabelece as diretrizes para a criação e funcionamento do FDCA: 

 
III - elaborar planos de ação anuais ou plurianuais, contendo os 
programas a serem implementados no âmbito da política de promoção, 
proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente, 
e as respectivas metas, considerando os resultados dos diagnósticos 
realizados e observando os prazos legais do ciclo orçamentário; IV - 
Elaborar anualmente o plano de aplicação dos recursos do Fundo, 
considerando as metas estabelecidas para o período, em conformidade 
com o plano de ação (RESOLUÇÃO 113, CONANDA, 2005). 

 

O planejamento do plano de ação é uma atividade necessariamente técnica, porém 
também político, uma vez que este documento precisa estar em consonância com as 
diretrizes da política de atendimento a crianças e adolescentes. Para Bertollo (2016), a 
partir do século XX, o planejamento ocupa um espaço privilegiado na agenda dos projetos 
societários em busca de afirmação dos direitos sociais: 

 
No século XX que emerge e se consolida a representação do Estado-
Nação, consequentemente dos direitos sociais. Em meio a este contexto 
de correlação de forças, de disputa de projetos societários que vai se 
realizando e se firmando ao longo do referido século, bem como neste 
início de novo milênio (Séc. XXI), consideramos que a intervenção através 
do uso racional dos meios e dos recursos a fim de alcançar determinado 
objetivo (planejamento) na esfera pública diz respeito ao que Carvalho 
(1991) denomina de gestão social (BETOLLO, 2016, p.333-334). 

 
Na impossibilidade de os atores do conselho construir o planejamento, eles podem 

recorrer aos órgãos da administração pública e solicitar este apoio. Contudo, reforça-se a 
importância do planejamento das atividades. Segundo as orientações legais, o conselho 
precisa ter uma equipe permanente para gerenciar as questões relativas ao orçamento: 

 
Deverá ser criada, no âmbito do Conselho dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, uma comissão permanente responsável pelo 
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acompanhamento do processo de elaboração da proposição, no âmbito 
do Executivo, e de discussão e votação pelo Legislativo das diversas 
emendas ao projeto de Lei Orçamentária, LDO e PPA (RESOLUÇÃO 106, 
CONANDA, 2005). 

 
Contudo, os atores da pesquisa não tinham conhecimento desta informação: 
 

Existe a comissão de orçamento, mas não trabalha dessa forma 
(Entrevista R1). 
 
A comissão de orçamento existe, mas não se realiza nessa perspectiva 
(Entrevista R2). 

 
A respeito das questões orçamentárias, conforme colocado anteriormente na 

mesma resolução acerca do planejamento das ações dos Conselhos, é necessário o apoio 
dos setores de planejamento e finanças dos órgãos os quais o Conselho esteja vinculado 
administrativamente, bem como de técnicos. Esta é uma visão interpretativa baseada na 
leitura da referida resolução que menciona em vários momentos o apoio técnico 
administrativo para auxiliar os conselheiros no desempenho das funções deste órgão. Ao 
serem abordados sobre alguma discussão no colegiado a respeito da necessidade de uma 
equipe de apoio para ajudar nas atividades que envolvem o orçamento público os atores 
responderam: 

 
Sim. Tem sido feito avaliação sobre o papel da comissão. Possui uma 
equipe técnica qualificada, porem com dificuldade para exercer as 
atribuições no CMDCA. A ausência de capacitação é um gargalo nessa 
problemática (Entrevista R1). 

 
Porém, de acordo com a orientação acerca da equipe permanente para 

acompanhar as questões orçamentárias na área da política para crianças e adolescentes, 
eles podem contar com o apoio dos setores de planejamento e finanças, conforme já 
colocado. Logo os atores deste conselho precisam estar atentos às estratégias para 
melhorar o desempenho das suas funções, se apropriando dessas resoluções do 
CONANDA. A equipe técnica e o colegiado necessitam de maior interação para discutir 
sobre estas questões.  

Com relação ao orçamento, é importante compreender que a política social é 
financiada pela atividade econômica, ou seja, pelo mundo do trabalho, cujas atividades 
estatais são destinadas a canalizar os recursos necessários para este fim. A política social 
brasileira possui um sistema de seguridade social que deve garantir saúde para todos, 
assistência social para quem necessita e previdência para quem contribui. E para que esse 
sistema funcione é necessário o envolvimento estatal com a atividade econômica para 
manter toda essa estrutura. Contraditoriamente, foi no campo da materialização das 
políticas sociais que se inseriu o direito de controle da sociedade sobre o Estado. Por isso 
é importante compreender e participar desses espaços, sobretudo neste momento em que 
o Estado mantém congelado o aumento dos gastos federais com políticas sociais. 

Diante da enorme dificuldade que os CMDCAs apresentam com relação à 
compreensão e ao acompanhamento do orçamento público, é possível afirmar que o 
controle social, de fato, está estritamente comprometido. Ou seja, mesmo diante de um 
sistema organicamente estruturado, tendo o controle social na sua matriz, com pode ser 
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observado no Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, na prática o que 
ocorre é um pseudocontrole. Reafirma-se, portanto, as contradições e tensões presentes 
nas instituições participativas e a dificuldade de avaliar sua efetividade em função de 
deficiências de uma capacitação para organizar o fluxo das atribuições e competências 
dessa instituição. 

Com relação ao funcionamento do CMDCA de João Pessoa, nota-se um 
descompasso nos processos que cabem a este órgão, que impactam no seu papel 
deliberativo e controlador. Num primeiro momento isso se deve à falta de um diagnóstico 
preciso, que mostre dados oficiais para embasar o plano de ação do conselho e 
consubstanciar relatórios e documentos para pressionar as autoridades a investirem na 
política de atendimento a crianças e adolescentes. Num segundo momento, é preciso 
avaliar a responsabilidade do conselho no planejamento das ações que contemple essa 
estruturação. E para que estas ações sejam possíveis é necessário investimento em 
capacitações, consultorias relativas a assuntos complexos que o colegiado não domina e a 
garantia de uma equipe executiva permanente para garantir a continuidade de todos os 
processos após as mudanças de gestão. Sem esses investimentos, ainda que o conselho 
possua estrutura física adequada, como é o caso do CMDCA de João Pessoa, o controle 
social fica seriamente comprometido.  

Neste sentido, reafirma-se a importância de construir um plano de ação a ser 
apresentado às autoridades competentes, contemplando dentre outras coisas, uma 
proposta de capacitação permanente, que atenda a dinâmica própria do conselho, tendo 
em vista a alta rotatividade de atores e o amplo conjunto de atividades que estes precisam 
realizar; a garantia de uma equipe administrativa permanente e capacitada para atuar 
estritamente nesta política dentro do que preconiza as Resoluções N°105 e N°106 do 
CONANDA; parcerias com universidades e centros de apoio a pesquisas para auxiliar na 
construção de diagnósticos junto ao Conselho Tutelar, CREAS e CRAS; construir um plano 
operacional para cada comissão temática, com vistas a construir um fluxo de atendimento 
que sirva de norteador para todos os conselheiros posteriores que darão sequência a 
construção da história de participação social dessa instituição.  

Além destas, reafirma-se a importância de estimular incansavelmente a motivação 
do grupo em torno dos princípios éticos preconizados por esta política, compreendendo 
que estes espaços são arenas conflituosas por natureza. Entretanto, isso não pode 
subjugar o interesse maior que é garantir que os direitos, conquistados sob muitas lutas 
sociais, em prol das crianças e adolescentes brasileiras. É fundamental que sejam 
construídas ações estratégicas para garantir o direito de essas crianças viverem cada 
etapa de suas vidas livres de exploração, violência ou discriminação, de qualquer 
natureza. Este é o compromisso assumido pelo Estado, a sociedade e a família. Sendo 
imprescindível a utilização intransigente da força da lei, os conselheiros dos direitos das 
crianças e adolescentes são atores fundamentais neste processo, pois os espaços que os 
mesmos ocupam nessa instituição lhes dão as ferramentas necessárias para garantir seu 
cumprimento.  

A discussão nessas instâncias não pode abandonar o campo político, porém 
precisam avançar para o campo econômico, qualificando seus atores acerca do potencial 
do orçamento público para este processo e, nesse sentido, a capacitação é condição sine 
qua non. A estratégia é unir forças em prol da garantia dos direitos humanos e não 
permitir a permanência da tendência fragmentária da política das crianças e adolescentes.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Este estudo buscou apreender e promover uma reflexão acerca das possibilidades 

de efetivação do controle social nos CMDCAs, tendo em vista que estas instâncias são 
espaços de organização que valorizam a democracia. Diante de todo o potencial de alcance 
deste espaço, percebe-se a necessidade de uma participação social mais consistente.  

Dentre os desafios postos ao CMDCA de João Pessoa, identificados na pesquisa, 
podem ser elencados: a necessidade de uma política de capacitação permanente sobre os 
temas relativos ao exercício do controle social na política de proteção integral a crianças 
e adolescentes, inclusive sobre o orçamento público dessa política; a estruturação de um 
plano de ação para acompanhar de forma mais efetiva esta política; elaboração de 
estratégias para garantir a presença ativa dos conselheiros em todas as atividades 
demandadas pelo conselho; fortalecimento da articulação do Sistema de Garantia de 
Direitos, para torná-lo mais atuante. E apesar de ainda não ter sido realizado um 
diagnóstico mais preciso da realidade municipal sobre a situação da criança e do 
adolescente, é importante planejar as atividades do conselho, incluído essa demanda do 
diagnóstico para buscar as parcerias necessárias para vencer esta e outras etapas. Diante 
da falta ou da insuficiência na instrumentalização técnica dos atores presentes nos 
conselhos e da falta de um órgão que faça o trabalho de sistematização das ações 
desenvolvidas na área de crianças e adolescentes num âmbito mais próximo dos 
municípios, o controle desta política é dificultado.  

Importante enfatizar que a falta do plano de ação e da sistematização das 
atividades dificultam a análise acerca da temática da participação social nas instâncias de 
controle. Essas questões dificultam a visualização dos possíveis avanços produzidos pelos 
conselhos, podendo desestimular os próprios atores envolvidos no processo. Avaliar a 
prática é condição fundamental para gerar elementos que possibilitem aferir a ação 
política nessas instâncias e assim obter elementos para analisar a participação social no 
atual contexto. Ou seja, possibilitar a avaliação dos impactos das ações dessas instituições 
na sociedade. 

Sem a pretensão de esgotar as discussões presentes neste estudo, inferimos que os 
conselhos de direitos de crianças e adolescentes são espaços de resistência, que mesmo 
diante das dificuldades enfrentadas tem desempenhado um papel de grande relevância 
social. E na atual conjuntura, onde a política neoliberal ganha cada vez mais espaço sob o 
comando de um presidente que inibe todas as formas de participação e controle social em 
torno das garantias sociais, participar dos conselhos de direito é, sem dúvidas um 
compromisso com a democracia e uma prova de resistência.   
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DIREITO À EDUCAÇÃO: A EXPRESSÃO DOS DIREITOS HUMANOS NA ESCOLA EM 
TEMPO INTEGRAL 

 
Almira Almeida Cavalcante 

Magdeliny Lima de Albuquerque 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O tema da formação em direitos humanos tem sido foco de amplo debate na 
contemporaneidade. Perceber a escola como território172 privilegiado desta formação se 
apresenta como o maior desafio a sua concretização. O lugar do direito à educação como 
direito humano universal é compreendido de forma ampla como direito à instrução. Tal 
direito fomenta o respeito aos direitos fundamentais.  

O direito à educação está contemplado na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (DUDH,1948). Porém, ainda que este represente o documento norteador das 
demais legislações que primam pelo respeito aos direitos humanos, na prática, não logrou 
espaço no currículo escolar e, consequentemente, não se manifesta no cotidiano da escola, 
ainda que haja consenso que a educação ocupa lugar central na disseminação da cultura 
dos direitos humanos de forma universal. 

A partir da orientação da DUDH, percebemos que o ato de educar na perspectiva 
dos direitos humanos traz como desafio maior a ausência desta compreensão pelos 
educadores, que no contexto da escola, assumem o papel de sujeitos disseminadores do 
conhecimento e consequentemente, atores importantes na disseminação dos direitos 
outorgados pelo Estado, bem como o papel de promotor da materialização destes direitos 
para os educandos, que ocupam a posição primordial de sujeito de direitos. 

A proposta de desvelar a possibilidade de educar em, e para os diretos humanos 
surge como tema central deste estudo. A partir do olhar investigativo voltado para o nível 
de Educação Básica do cotidiano da escola pública da rede municipal de Ensino, a qual 
atende as modalidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental I173, localizada na 
cidade de João Pessoa/Paraíba/Brasil. A unidade de ensino investigada atua na 
modalidade de ensino em tempo integral.   

A educação em tempo integral está regulamentada na Lei de Diretrizes e Base da 
Educação (LDB, Lei N. 9.394/96) e ratificada pelo Plano Nacional de Educação (PNE 2014-
2024) e demais legislações vigentes. O PNE (2014-2024) aponta metas que visam uma 
educação voltada para os direitos humanos e para ampliação da cidadania no âmbito da 
Educação como um todo, de modo que o sistema educacional aplique uma pedagogia que 
compreenda a diversidade dos sujeitos.  

De acordo com o PNE, a educação em tempo integral se concretiza por meio da 
articulação com as demais políticas setoriais. Ela amplia a função da escola enquanto 
espaço de proteção social, exigindo novas atribuições e estratégias condicionadas ao 

 
172 Nos apropriamos do conceito de território configurado por uma produção historicamente construída; 
enquanto espaço geográfico constituído por Milton Santos: “O espaço é formado por um conjunto 
indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não 
considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá” (Santos, 2017:63). 
173 A educação infantil contempla a o Pré-escola I e II que se refere aos primeiros anos na escola e atende 
crianças na faixa etária de quatro seis ano. O Ensino Fundamental I contempla do primeiro ao quinto ano e 
atende crianças e adolescentes na faixa etária de 7 a 15 aproximadamente. 
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tempo e ao espaço sobre o qual as ações se realizam para além da prática pedagógica. Este 
formato de educação aponta para educação em direitos humanos. 

Quanto a temática dos direitos humanos no Brasil, Tosi assinala: 
 

De fato, foi somente o processo de ressistência a ditadura e de transição 
para democracia que permitiu a introdução no Brasil do tema dos direitos 
humanos, a partir da metade dos anos setenta do século passado. Foram 
as Comissões de Justiça e Paz, os Centros de Defesa dos Direitos Humanos, 
os Centros de Educação Popular das Dioceses e das Comunidade de base 
que reabilitaram a prática e a linguagem dos direitos humanos (TOSI, 
2010, p. 57).  

 

Estes organismos174 restituiram a importância da prática dos direitos humanos 
para consolidação de  uma sociedade democrática, bem como, induziram a população a 
reinvidicar pela regulamentação destes direitos, haja vista a Constituição Federal de 1988.  

No âmbito da educação, a discussão da temática dos direitos humanos surge no 
primeiro momento em 1993 na II Conferência Mundial sobre Direitos Humanos. Em 2004, 
foi elaborado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO), o plano de ação para o Programa Mundial para Educação em Direitos 
Humanos175. 

No Brasil, o primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos foi instituído em 1996, 
este Plano: “apresenta propostas para formulação e implementação de políticas públicas 
na área dos Direitos Humanos, e transversalização dos direitos humanos nos campos das 
políticas públicas, dando relevência especial para a Educação em Direitos Humanos” 
(TOSI & FERREIRA, 2014, p. 48-49). 

Partimos nesta reflexão da compreensão da dupla dimensionalidade da educação 
como direito-meio e direito-fim, apresentada pelo professor Alexandre Náder (2018), ou 
seja, como direito humano básico, a qual estabelece como primeira vertente  a educação 
como direito-fim, portanto,  não pode ser negligenciada, por ser a apropriação do 
conhecimento necessária a todos os seres humanos. Para o autor citado, 

 
[...] essa apropriação do conhecimento torna-se um suporte instrumental 
indispensável para o reconhecimento e a consequente luta, pela real 
instauração, dos demais Direitos Humanos, uma vez que ela qualifica e 
potencializa a atuação no sentido buscado, aquele da conquista dos 
referidos direitos. Ou seja, estamos diante da vertente de Educação como 
direito-meio [...] (NADER, 2018, p.134). 

 
Portanto, pensar a educação em e para os direitos humanos na escola em tempo 

integral, significa considerar as vertentes assinaladas pelo autor, como força motriz da 
prática dos docentes e consequentemente, resignificar a formação dos discentes, tendo 
como fundamento a identidade e a historicidade dos sujeitos. 

Conforme assinala Bobbio (2004, p.13): “Direitos do homem são aqueles cujo 
reconhecimento é condição necessária para o aperfeiçoamento da pessoa humana, ou 

 
174 Ações propostas pelas Dioceses e Comunidades de Base, representante da ala progressista da Igreja 
Católica e de movimentos sociais 
175A partir da Conferência Mundial de Viena, foram criados os Comitês Nacionais de Educação em Direitos 
Humanos e os devidos Planos de Ação. 
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para o desenvolvimento da civilização, etc..” Assim, dada à luz do conhecimento o ser 
humano torna-se capaz de perceber e reinvindicar outros direitos outrora violados.  

A experiência vivenciada no cotidiano da escola, nos permitiu designá-la como 
instituição privilegiada na aproximação, e consequentemente formação dos sujeitos na 
temática dos direitos humanos. Conforme Assinala Silveira: 

 
Uma instituição social, portanto, agrupa pessoas para a consecução de 
finalidades que lhe foram socialmente atribuídas. Usualmente tem uma 
certa duração, mas o processo de institucionalização é constante, 
dinâmico e pode propiciar o surgimento de novas instituições ou 
mudanças no âmbito de instituições já existentes, porque as interações 
sociais não são estáticas e pressionam por mudanças, interferindo no 
ambiente institucional ou, quando este se demonstra incompatível como 
outros interesses e valores sociais, instituindo novas formas/ambientes 
socioinstitucionais (SILVEIRA, 2014, p. 211). 
  

Não obstante, a escola, instituição social da prática educacional, surge como 
ambiente privilegiado para o alcance da disseminação e prática de direitos humanos 
de forma universal. 

Nossa atuação como Assistente Social na educação integral no período de cinco 
anos, provocou questionamentos e inquetudes quanto ao lugar ocupado pelos direitos 
humanos, recorrentes do exercício do direito à educação. O contexto da população 
antendida pela Unidade de Ensino, formada por crianças e adolescentes, sujeitos dos 
quais, os direitos foram historicamente negligenciados. Trata-se de crianças e 
adolescentes advindos de famílias de baixa renda, inseridas em comunidades com alto 
índice de vulnerabilidade social176. A percepção sobre estes sujeitos, instigou nossa 
análise em primeiro plano na perspectiva de uma educação voltada para os direitos 
humanos e posteriormente na aferição de como tais direitos se efetuam no cotidiano da 
escola.  

Este estudo resulta da experiência vivenciada no espaço ocupacional, deste modo, 
a técnica de investigação ultilizada foi a observação participante,  técnica pertinente para 
estudos no qual o pesquisador tem um contato profundo como o objeto pesquisado. As 
contradições percebidas pelo olhar profissional corroboraram com uma leitura crítica do 
olhar investigativo. Para tanto, valhemo-nos da pesrpectiva crítica dialética como método 
de análise.  

Para recolha dos dados utilizamos os seguintes instrumentais: observação das 
atividades diárias realizadas com a comunidade escolar; registros de diário de campo; 
consulta a documentos internos (Projeto Político Pedagógico, Regimento Interno, Plano 
de Trabalho Escolar, Diretrizes da Educação da Secretaria do Município); e documentos 
externos (leis, resoluções e normas) sobre educação na modalidade de tempo integral; 
relatórios e fichas de atendimento dos estudantes; dentre outras referências 
bibliográficas citadas ao longo do texto. A escolha dos instrumentos apontados como fonte 
de dados para investigação se deu de forma aleatória, à medida que surgiam inquietudes 
acerca da ausência da temática dos direitos humanos no cotidiano da escola. Em outras 

 
176 A concepção de vulnerabilidade denota a multideterminação de sua gênese não estritamente 
condicionada à ausência ou precariedade no acesso à renda, mas atrelada também às fragilidades de 
vínculos afetivo-relacionais e desigualdade de acesso a bens e serviços públicos. Conforme Carmo & Guizard 
(2018). 
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palavras, situações de violação de direitos frequentemente vivenciadas, instigaram a 
necessidade da pesquisa.  

Salientamos que o acesso as fontes de informações apresentadas obedeceram os 
procedimentos éticos que conformam a dimensão investigativa, orientados pelo Código 
de Ética do profissional de Serviço Social, o qual estabelece como competência do 
Assistente Social no exercício da sua função: “planejar, executar e avaliar pesquisas que 
possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais” 
(CÓDIGO DE ÉTICA DO ASSISTENTE SOCIAL, 2012, p. 45). 

Pretendemos com este trabalho apontar que o processo de escolarização – 
entendido aqui como direito humano à educação - precisa possibilitar para além do acesso 
ao conhecimento, mas também a capacidade dos indivíduos de buscar mudanças e 
melhorias para vida a partir dele. 

A atuação profissional pautada na dimensão dos direitos humanos deve estender-
se a todos os trabalhadores da educação, de modo que toda a comunidade escolar 
compreenda profundamente a temática. Entender que os Direitos Humanos não estão 
isolados e nem surgem como componente do currículo, mas trata-se de uma concepção 
de educação propositiva, de uma abordagem educativa em e para os direitos humanos.  

A temática deverá ser refletida a partir da formação inicial e continuada dos 
trabalhadores e posteriormente ser contemplada no planejamento pedagógico, lócus de 
reflexão da prática. O Profissional da educação deverá planejar com foco nos direitos 
humanos. Enfim, compreender como já sinalizado acima, em primeiro plano a educação 
como um direito humano, enquanto direito-fim, e em segundo como um direito 
propiciador de outros direitos humanos, enquanto direito-meio (NADER, 2018). 

 
2 ESCOLA COMO LUGAR DE SABER E LUGAR DE DIREITO 
 

O fundamento da educação pressupõe o direito concedido aos indivíduos ao 
processo de formação intelectual, o acesso ao conhecimento socialmente produzido, o 
letramento, a conquista do saber. A cada período de desenvolvimento da humanidade a 
educação formal se apresentou de diversos modos, conforme as condições historicamente 
determinadas. O que houve de comum mesmo com o passar do tempo é que o processo 
educativo sempre está para responder ao desenvolvimento das sociedades, ou seja, sem 
educação as sociedades ficariam estáticas, desprovidas de desenvolvimento em todas a 
suas dimensões: econômicas, sociais, artísticas, culturais, entre outras. A DHDH assegura 
no seu artigo XXVI que:  

 
Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo 
menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será 
obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem 
como a instrução superior, esta baseada no mérito (DECLARAÇÃO 
UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1948).  

 

Neste sentido, a evolução do processo democrático e consolidação do Estado 
Democrático de Direito, com foco no desenvolvimento das nações, surge a necessidade de 
se massificar a educação, isto significa que governos devem garantir o direito à educação 
a todos os indivíduos. Para tanto, emerge a instituição escola. Como não poderia ser 
diferente, a escola foi projetada de forma padronizada, igual, regular, desprovida de 
pluralidade. Conforme assinala Silveira: 
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Anteriormente a Escola não atentava para as diversidades nela existentes 
porque estava organizada de acordo com uma concepção de educação 
segundo a qual os seres humanos eram considerados semelhantes e 
deveriam ser tratados dessa maneira. Mais que isso, os/ as alunos/as 
eram visto/os como adultos em miniatura e, em consequencia, deveriam 
ser educados com base nesta perspectiva (SILVEIRA, 2014, p. 204). 

 
Assim, emerge o desafio a ser enfrentado por todos os atores incluídos no espaço 

escolar: lidar com a diversidade dos indivíduos, seres humanos, objetos da existência da 
escola. 

A Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes para educação no Brasil, preconiza no 
seu artigo 2º que a educação deve garantir o desenvolvimento pleno dos educandos, bem 
como o exercício da cidadania. Dito de outra forma, prevê a formação cidadã ainda no 
âmbito da educação básica. E no parágrafo 7º do Artigo 35-A: que: “Serão conjugados 
todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de 
ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral”(LEI DE DIRETRIZES E 
BASES DA EDUCAÇÃO, 1996). 

O lugar da educação que ora refletimos neste estudo: estabelecimento público 
municipal, localizado em território urbano, atende a uma população de baixa renda, que 
vive em condições precárias de sobrevivência e enfrenta com dificuldades o provimento 
de suas necessidades básicas177.  

A unidade escolar aqui analisada atende cerca de 600 educandos no nível de 
Educação Básica, na modalidade de Educação Infantil e Ensino Fundamental I. A faixa 
etária abrange dos 4 aos 15 anos incompletos.  

 
De acordo como o decreto 6.253/2007 a jornada escolar para educação 
integral será o período superior a sete horas diárias, que poderá ser 
cumprido na escola ou em entidades da comunidade que ofereçam 
atividades escolares. A organização das atividades compreende os 
seguintes macrocampos: Acompanhamento Pedagógico; Educação 
Ambiental; Esporte e Lazer; Direitos Humanos em Educação; Cultura e 
Artes; Cultura Digital; Promoção da Saúde; Comunicação e uso de Mídias; 
Investigação no Campo das Ciências da Natureza e Educação Econômica. 
Cada campo de atuação deverá desenvolver atividades relacionadas no 
horário do contraturno das atividades pedagógicas curriculares (BRASIL, 
DECRETO 6.253/2007). 

 
Para as crianças e adolescentes, estudantes que permanecem 10 horas diárias (das 

7h às 17h) de segunda a sexta-feira; a escola em tempo integral não é lugar de passagem, 
mas significa lugar de vivência e de convivência com o outro. A escola recebe a extensão 
da dinâmica familiar, é lugar de reprodução da convivência familiar e comunitária. Deste 
modo, oferta para além do ensino-aprendizagem. É lugar de provisão, alimentação, 
segurança, lazer, cuidado, alento, sonho, inclusão, participação, respeito, encontro, 
encanto, desencanto178. Lugar de saber, de saber direito. 

 
177 Apontamos como necessidades básicas não providas pela população atendida pela escola: alimentação 
adequada, condições de moradia, trabalho formal e acesso a serviços como saúde, assistência, segurança, 
relação de vínculo e pertencimento a uma comunidade. 
178 A diversidade de demandas imposta à escola, de modo mais intenso à escola em tempo integral impõe à 
política de educação indiretamente a absorção de competências referentes a outras políticas (Assistência 
Social, Segurança Alimentar, entre outras) 
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A nossa aproximação com a temática dos direitos humanos e a intencionalidade de  
inserção na prática educacional desvela o direito  muito violado e, o pouco ou sequer 
conhecido, quiçá garantido no âmbito da escola. O cenário já anunciado, permeado de 
contradições desafia a efetivação de uma escola voltada para formação em e para os 
direitos humanos almejada no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, o qual 
recomenda: 

  
A educação em direitos humanos deve ser um dos eixos fundamentais da 
educação básica e permear o currículo, a formação inicial e continuada 
dos profissionais da educação, o projeto político pedagógico da escola, os 
materiais didático-pedagógicos, o modelo de gestão e a avaliação (PLANO 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, 2007, p.32). 

 
O cotidiano da escola revela que a temática dos direitos humanos além de estar 

inserida no currículo formal ou Projeto Político Pedagógico (PPP) como recomenda o 
Plano, precisa ser concebida enquanto proposta individual de cada profissional, ou seja, o 
profissional da educação precisa ser inserido numa proposta de direitos humanos. De 
modo que, compreenda esta proposta e a introduza na sua atuação, no seu currículo, no 
seu conteúdo. A temática por si só, imposta na proposta pedagógica surgirá apenas como 
mais um conteúdo a ser abordado de forma superficial.  

No que se refere a educação básica o referido Plano preconiza dentre outras 
exigências, “favorecer desde a infância a formação de sujeitos de direito e priorizar 
pessoas e grupos excluídos, marginalizados e discriminados pela sociedade” (PLANO 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, 2003, p.16). 

A orientação que se coloca no texto do Plano se refere a concepção de sujeito de 
direitos, conforme assinala Pequeno (2010, p. 160-161): “O sujeito e, por conseguinte, a 
pessoa humana terão agora um lócus privilegiado de defesa, promoção e realização da sua 
dignidade: os direitos humanos”. Outrossim, a legislação que contempla os direitos da 
criança e do adolescente -  Lei 8.069/90 – segmento presente por excelência no espaço 
analisado, enfatiza a concepção de sujeitos de direitos e incorpora o respeito a condição 
peculiar de pessoa em desenvolvimento (ECA, 1990). Portanto, nossa suspeita inicial, vai-
se confirmando no decorrer da observação, é que a exigência apontada pelo Plano pouco 
se efetiva na escola. 

De acordo com Zenaide (2001), há uma dimensão educativa na conformação dos 
direitos humanos, portanto, não basta “afirmar são direitos “naturais”, que as pessoas 
“nascem” livres e iguais, não significa dizer que a consciência dos direitos seja algo 
espontâneo. O homem é um ser que deve ser ‘educado’ pela sociedade. A educação para 
a cidadania constitui, portanto, uma das dimensões fundamentais para a efetivação dos 
direitos, tanto na educação formal quanto na educação informal ou popular e nos meios 
de comunicação” (ZENAIDE, 2001, p. 41). 

A realidade da escola apresenta uma diversidade179 de contradições, o direito 
garantido ao acesso esbarra com as situações das violação presentes na permanência180. 
A efetivação do direito humano à educação básica se dá no ato da garantia de acesso 

 
179 De acordo com Silveira (2014:223): “[...]diversidade representa a multiplicidade da vida, a sua variedade, 
as suas variantes[...]” 
180 A referida Unidade de Ensino não cumpre os requisitos da legislação voltada para educação integral no 
que se refere ao currículo, nem possui estrutura física adequada para desenvolver as atividades propostas. 
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universal, há vaga na escola. Entretanto é bastante tênue a linha entre efeitvação e 
violação. A inclusão dos indivíduos na escola se entrelaça com outras formas de exclusão.  

A diversidade se sobressai, indivíduos que se reconhecem iguais fora da escola, se 
diversificam ao adentrar os muros dela, questões, de raça, etnia, orientação sexual, pessoa 
com deficiência, crianças e adolescentes oriundas de famílias chefiadas por mulheres, 
entre outras questões, surgem como elementos que favorecem a exclusão e com esta a 
desproteção, o preconceito, enfim, formas variadas de discriminação e desrespeito, 
agregada a relações de poder, as decisões predominantemente verticalizadas, sobrepõe a 
vontade dos adultos em detrimento do direito das crianças e adolescentes.  

As situações apontadas se configuram como faces da violência no espaço escolar. 
Conforme assinala Tavares dos Santos (2009): 

 
A violência, por sua vez, não encontra seu substrato ou fonte de 
legitimação numa tipificação jurídica. Ela está disseminada no tecido 
social, tanto através de formas mais visíveis, das marcas físicas deixadas 
nos corpos, quanto nas suas dimensões veladas e simbólicas. A violência 
seria a relação social, caracterizada pelo uso real ou virtual da força ou 
coerção que impede o reconhecimento do outro – pessoa, classe gênero 
ou raça –, provocando algum tipo de dano, configurando o oposto das 
possibilidades da sociedade democrática (TAVARES DOS SANTOS, 2009, 
p.16). 

 

Assim, a escola expressa seu caráter plural, trata-se de um lugar que propicia 
situações permanentes de violação de direitos humanos, portanto, situações de violência; 
na mesma medida que se configura como um lugar privilegiado para conhecimento, 
disseminação e prática de direitos. 

 
2.1 Educação em e para os Direitos Humanos: do que se trata na escola? 

 
A educação em direitos humanos no espaço escolar remete a compreensão da 

educação enquanto direito universal e inalienável, portanto, não se restringe a garantia 
de acesso ao ensino. No nível de educação básica, a escola que propõe uma educação em 
direitos humanos deve organizar sua proposta pedagógica adequada aos princípios do 
PNEDH. Dentre outros princípios o PNEDH estabelece que: 

 
[...] a educação em direitos humanos deve estruturar-se na diversidade 
cultural e ambiental, garantindo a cidadania, o acesso ao ensino, 
permanência e conclusão, a equidade (étnico-racial, religiosa, cultural, 
territorial, físico-individual, geracional, de gênero, de orientação sexual, 
de opção política, de nacionalidade, dentre outras) e a qualidade da 
educação (PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, 
2007, p. 32).  
 

A direção dada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento 
norteador da educação em direitos humanos define que os sujeitos devem ser 
considerados na sua especificidade, ou seja, prescreve que: “A pessoa humana não foi mais 
considerada de maneira abstrata e genérica, mas na sua especificidade e nas suas 
diferentes maneiras de ser: homem, mulher, criança, idoso, doente, homossexual, pessoa 
com deficiência, etc” (TOSI; FERREIRA, 2014, p. 39). 
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Quanto à população atendida pela escola - criança e adolescente - encontra 
proteção dos seus direitos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que estabelece 
os direitos fundamentais da infância e da adolescência, no tocante o direito à educação. A 
referida lei, fruto da Convenção sobre os Direitos da Criança181, foi sancionada em 1990, 
porém, só seria incluída na LDB, esta, sancionada em 1996, enquanto matéria obrigatória 
no currículo do Ensino Fundamental, dezessete anos depois, por meio da Lei 
11.525/2007, parágrafo 5º: 

 
O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo 
que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como 
diretriz a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de 
material didático adequado” (LEI 11.525/2007). 

 

A cronologia da legislação revela que a LDB já nasce atrasada em termos de matéria 
de direitos humanos, no tocante ao tratamento a ser dado na política de educação à 
criança e ao adolescente, quando não inclui o ECA, em vigência desde 1990. Tal 
negligência certamente contribuiu com a continuidade de práticas de violação de direitos 
humanos no âmbito da escola.  

No contexto observado, percebemos que a violação dos direitos humanos na escola 
se sobrepõe a sua efetivação. Os atores envolvidos no processo educativo: educadores, 
educandos e demais profissionais, dada uma prática apartada da força da lei, 
correspondem a uma cultura de não direitos humanos que é reproduzida no cotidiano da 
escola.  

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O conteúdo apresentado neste trabalhou objetivou problemtizar a materialização 

do direito à educação a partir da sua expressão na escola em tempo integral. 
Os apanhados da pesquisa advindos da apreensão do cotidiano escolar na 

perspectiva dos direitos humanos, a partir da observação da conduta dos sujeitos que 
compõem a comunidade escolar, demonstraram a necessidade da ressignificação da 
escola atual, enquanto instituição social reprodutora e disseminadora de conhecimento, 
engessada em normas e condutas que visam a boa convivência de indivíduos vistos como 
iguais.  

Um olhar centrado na diversidade significa despir-se dos uniformes do espaço 
escolar, ou seja, nas formas unificadas de vestir, relacionar, comunicar, excluir, impedir, 
tolher, etc. A observação não parte do que a escola propõe e por quem propõe, mas como 
e para quem ela justifica sua existência. 

Segundo Silveira (214, p. 210) “[...] não se pode perder de vista a perspectiva da 
importância da Escola como instituição social, a mais importante agência de e para a 
socialização cultural necessária à reprodução e à produção de uma sociedade”.  

A reflexão da autora nos traz diversas questões em termos de que tipo de sociedade 
a escola produz, ou reproduz. A construção de uma sociedade efetivamente cidadã 

 
181 A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção sobre os Direitos da Criança – Carta Magna 
para as crianças de todo o mundo – em 20 de novembro de 1989, e, no ano seguinte, o documento foi 
oficializado como lei internacional. A Convenção sobre os Direitos da Criança é o instrumento de direitos 
humanos mais aceito na história universal. Foi ratificado por 196 países (UNICEF, 1989). 
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pressupõe processos educacionais pautados no conhecimento de direitos humanos e 
fundamentais; pressupõe ainda a visibilidade pelos cidadãos acerca dos seus direitos e, 
por conseguinte da sua inviolabilidade.  

Conforme assinala Calissi (2014), o conteúdo dos direitos humanos se aprende por 
meio da vivência, da ação, relacionado com a realidade. Ou seja, com o contexto, com as 
contradições que permeiam o cotidiano escolar, espaço privilegiado de efetivação e 
violação de direitos, a saber, direitos humanos. 

 
Assim, a educação em direitos humanos deve abarcar questões 
concernentes aos campos da educação formal, à escola, aos 
procedimentos pedagógicos, às agendas e instrumentos que 
possibilitem uma ação pedagógica conscientizadora e libertadora, 
voltada para o respeito e valorização da diversidade, aos conceitos de 
sustentabilidade e de formação da cidadania ativa (PLANO NACIONAL 
DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, 2007, 31). 

 

Não obstante, a escola deve ser pensada para os indivíduos que constituem o seu 
cotidiano, de modo que agregue a diversidade ali presente, visando construir uma cultura 
de direitos humanos no ato de educar, de conviver, de produzir e reproduzir 
conhecimento, respeito, direito.  

Ao tratar da esfera do cotidiano como possibilidade de análise, Heller (1989, p.18), 
define como “Lugar de reprodução dos indivíduos [...]” Assim, visualizamos o cotidiano da 
escola como espaço privilegiado para uma análise da inclusão ou exclusão de direitos 
humanos. 

Para tanto, a educação precisa fazer uso de todos os recursos disponíveis em 
matéria de apropriação de conteúdos que abordem a temática dos direitos humanos a 
partir do uso da força da lei, a inclusão no currículo, a formação continuada de educadores, 
tendo em vista a proposta do PNEDH(2007), em termos de  orientar políticas de educação 
na construção de  uma cultura de direitos humanos.  

Ademais promover interação com instituições que trabalham a temática, a 
sensibilidade da comunidade, dentre outras formas de ressignificação do papel de educar 
para os direitos humanos, de educar para a cidadania. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O artigo ora apresentado é parte de uma pesquisa de dissertação de Mestrado em 

Serviço Social na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), cujo objeto estudo versa sobre 
a ação intersetorial da Rede Local que atua na efetivação da proteção integral de crianças 
e adolescentes no município de Cajazeiras-PB. O objetivo central constitui analisar os 
limites e possibilidades da ação intersetorial no processo de garantia da proteção dos 
direitos humanos de crianças e adolescentes na Rede de Proteção do referido município. 

Neste sentido, como objetivos específicos buscamos: 1.Caracterizar as principais 
instituições que compõem a rede de proteção no município de Cajazeiras-PB; 2.Traçar o 
perfil dos profissionais que atuam na rede e são os protagonistas das ações intersetoriais 
na rede de proteção de crianças e adolescentes no município; 3.Verificar a compreensão 
dos profissionais acerca do significado da intersetorialidade nas políticas sociais  e da 
importância do trabalho social em rede para a efetivação da proteção integral; 4. Analisar 
os aspectos positivos, dificuldades e possibilidades no processo de intersetorialidade da 
rede local a partir da prática vivenciada por profissionais.  

Essa proposta de estudo parte de uma observação crítica perante as vivências 
cotidianas no município de Cajazeiras-PB em relação a dura realidade de muitos meninos 
e meninas que possuem seus direitos violados. As visualizações desses fatos, ainda que 
observados de modo superficial, provocaram-nos indagações quanto à forma de como as 
instituições que atuam direta ou indiretamente na área de crianças e adolescentes 
estavam se articulando para solucionar ou minimizar as problemáticas que envolviam 
crianças e adolescentes do município. 

Assim, durante o processo de reflexão teórica no percurso de elaboração da 
pesquisa, levantamos o seguinte questionamento: o trabalho das principais instituições 
que compõem a Rede de Proteção de Crianças e Adolescentes de Cajazeiras-PB tem sido 
executado de modo articulado priorizando, quando necessário, as ações intersetoriais? E 
de que forma este trabalho em rede está sendo realizado para promover minimamente a 
viabilização dos direitos fundamentais dessas crianças e adolescentes? 

Ao nos debruçarmos nos estudos acerca do objeto da pesquisa, percebemos que 
tratar de ações intersetoriais na Rede de Proteção de crianças e adolescentes revela-se 
um trabalho complexo ao passo que consideramos como uma estratégia que a poucos 
anos vem tentando ser utilizada por todos os serviços e órgãos que atuam direta ou 
indiretamente com esse segmento da população. 

 A princípio, é necessário salientarmos que a consolidação da Constituição Federal 
de 1988 trouxe expressivos avanços relacionados à área da infância e adolescência. Tais 
avanços estão expressos, por exemplo, nos Art. 227 e 228, constando ser dever da família, 
sociedade e Estado assegurar direitos e proteção integral a crianças e adolescentes, sendo 
também consideradas inimputáveis. A partir da regulamentação desses artigos 
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constitucionais, das convenções e mobilizações da sociedade civil em defesa da população 
infanto-juvenil, foi aprovado em 13 de julho de 1990 a Lei 8.069/90, o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA). 

O ECA estabelece a Doutrina de Proteção Integral à criança e a/o adolescente, 
conforme expõe o seu Art. 1º objetivando a prioridade absoluta a estes cidadãos que estão 
em condição peculiar de desenvolvimento. De modo geral, o Estatuto representa um 
avanço na legislação brasileira, por estabelecer a criação de políticas públicas sob a ótica 
de garantir os direitos humanos dos meninos e meninas do país. 

O Art. 86 prevê que a política de atendimento dos direitos da população infanto-
juvenil deverá ser executada por meio de um conjunto articulado de ações 
governamentais e não-governamentais que partem da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. Emerge-se, portanto, a criação de um sistema articulado vislumbrando a 
efetivação da proteção integral de crianças e adolescentes. 

As discussões adensadas nos anos de 1990 pelas instâncias governamentais, não-
governamentais e sociedade civil em torno da criação de um sistema de garantias, 
proporcionaram a criação, a partir da Resolução n. 113 do Conselho Nacional dos Direitos 
das Crianças e Adolescentes (CONANDA) (conselho disposto do ECA), o Sistema de 
Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes (SGDCA).  

Esse novo sistema de garantias estabelece a articulação das políticas públicas nos 
eixos da promoção, defesa e controle, assegurando os direitos infanto-juvenis. A partir do 
SGDCA surge a necessidade de um trabalho intersetorial pautado em uma Rede de 
Proteção, que de forma articulada e integrada busque promover a efetivação da proteção 
integral dos direitos de crianças e adolescentes. 

Entre as políticas públicas que integram o SGDCA encontra-se a política de 
Assistência Social, que é considerada um dos pilares para a formação dessa Rede de 
Proteção. A Política Nacional de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS) possuem um papel central nesse processo de promoção dos direitos dos meninos 
e meninas, sobretudo quando tratam das situações que configuraram a violação de 
direitos.  

Compreendemos que a intersetorialidade, imprescindível ao SGDCA e ao efetivo 
funcionamento da Rede de Proteção, demanda a integralidade de todos os serviços de 
atendimento e defesa da população infanto-juvenil, devendo as ações intersetoriais das 
políticas e da rede serem desenvolvidas em todos os municípios brasileiros. Neste sentido, 
escolhemos o município de Cajazeiras-PB como local para realizarmos nossa pesquisa. 

No tocante aos procedimentos metodológicos, podemos afirmar que trata-se de 
uma pesquisa exploratória, documental e bibliográfica com abordagem qualitativa. Como 
referencial teórico-metodológico, adotamos o pensamento crítico-dialético que segundo 
Antônio Gil (2009, p. 14) “fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante 
da realidade, já que estabelece que os fatos sociais não podem ser entendidos quando 
considerados isoladamente [...]”, estes fatos devem levar em consideração os aspectos 
políticos, econômicos, sociais e culturais. 

As pessoas que participaram da pesquisa e que trabalham diretamente na 
intervenção da problemática de crianças e adolescentes em situação de risco e 
vulnerabilidade social estão os profissionais que compõem a amostra desta investigação, 
que se deu por acessibilidade. O teórico Antônio Gil (2008) explica que esse tipo de 
amostra se aplica em estudos exploratórios ou qualitativos, uma vez que o pesquisador 
busca selecionar os elementos acessíveis e que representam o universo a ser analisado.  
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Assim, os sujeitos incluídos na pesquisa foram formados por onze profissionais das 
seguintes instituições: 2 assistentes sociais, 1 psicólogo e 1 advogado do Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS); 1 assistente social do Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS I); 1 assistente social do Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS II); 1 assistente social do Centro e Atenção a Criança e ao 
Adolescente (CCA); 1 conselheiro tutelar; 1 conselheiro do Conselho Municipal da Criança 
e do Adolescente (CMDCA); 1 assistente social e 1 juíza da 2ª Vara Mista da Comarca de 
Cajazeiras/PB Privativa da Infância e Juventude. 

Como critérios de inclusão, consideramos a escolha de profissionais que 
possuíssem no mínimo três meses de experiência curricular na Instituição, trabalhem 
direta ou indiretamente com crianças e adolescentes em situação de risco e 
vulnerabilidade social e que concordaram em participar da pesquisa a partir da assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

A execução da coleta de dados ocorreu mediante a elaboração de um questionário 
em formato semiestruturado que fora aplicado no período final de julho de 2016, após a 
aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética da Plataforma Brasil.  

Na fase de processamento e análise dos dados coletados, optamos pela análise de 
conteúdo, objetivando a organização das informações a fim de obter respostas ao 
problema investigado. A forma escolhida para analisarmos os questionários pautou-se na 
discussão descritiva com leitura tabular simples direcionada para questões fechadas e 
categorização temática para questões abertas, sendo destacadas na análise as seguintes 
categorias temáticas da investigação: Rede de Proteção Integral, trabalho social em rede, 
referência e contrarreferência, intersetorialidade e trabalho intersetorial. 

A pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 
de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba – CEP/CCS, tendo parecer 
favorável à realização da investigação em 16 de julho de 2016, conforme o protocolo de 
nº 0350/16 e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) sob nº 
56737316.6.00005188. Além disso, esse estudo foi apresentado perante banca avaliadora 
e aprovado pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFPB em 2017. 

Finalmente, iremos apresentar a seguir os dados da pesquisa de campo, noutras 
palavras, analisar a realidade de construção dos caminhos e descaminhos da Rede de 
Proteção a Crianças e Adolescentes no município de Cajazeiras-PB, partindo da ótica do 
uso de ações intersetoriais na dinâmica de trabalho dos sujeitos pesquisados e que 
compõem as instituições estudadas e que integram o SGDCA. 

 
2. A CARACTERIZAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: AS 
INSTITUIÇÕES QUE COMPÕEM O CAMPO DA PESQUISA 
 

De acordo com Murillo Digiácomo (2013), o ECA estabelece no seu art. 88 como 
uma das diretrizes de atendimento a crianças e adolescentes a municipalização do 
atendimento. Essa municipalização ocorre em virtude do município ser o ente federado 
que tem melhores condições de detectar os problemas relacionados as crianças e aos 
adolescentes, definindo estratégias e ações mais precisas para solucionar as demandas 
que envolvem a população infanto-juvenil (DIGIÁCOMO, 2013). Portanto, é necessária a 
interlocução de todas as políticas setoriais. 

O município de Cajazeiras-PB, apresenta um conjunto de políticas públicas que, 
formando o aparato institucional, objetivam trabalhar de forma intersetorial para 
garantir a proteção integral de crianças e adolescentes que residem nessa localidade. 
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Dentre as instituições encontra-se aquelas que fazem parte da pesquisa e que serão 
elencadas a seguir. 

 
2.1 Os Centros de Referências de Assistência Social (CRAS I e CRAS II) 

 
De acordo com o histórico da instituição, o CRAS I instalou-se primeiramente na 

Rua Radialista Francisco Almair Furtado, Bairro Sol Nascente, no dia 01 de janeiro de 
2007. Entretanto, devido à inviabilidade do local em agregá-lo, foi realocado para o bairro 
São Francisco, zona sul da cidade, funcionando inicialmente em uma sala cedida pela 
Estratégia Saúde da Família (ESF) e, posteriormente, transferido para sede própria 
situada na Rua Vitória Bezerra na mesma localidade. Apesar de ter sido criado em 2007, 
sua inauguração se deu em 19 de agosto de 2008, possuindo como gestor da Secretaria de 
Cidadania e Promoção Social do município o senhor José Guimarães Coelho Filho. 

Considerando Cajazeiras um município de médio porte e visualizando a 
necessidade de mais um centro de referência na área da Assistência social, é instituído em 
2010 um segundo CRAS, localizado no Conjunto Ronaldo Cunha Lima, bairro mutirão, 
zona norte da cidade. 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), desenvolve atividades do 
Programa de Atenção Integral à Família (PAIF), a partir da parceria com a Prefeitura 
Municipal de Cajazeiras-PB com o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a 
Fome (MDS), hoje Ministério da Cidadania. 

Considerado a porta de entrada das pessoas a Política de Assistência Social e, 
consequentemente, a Rede de Proteção Social Básica, constitui-se uma unidade pública 
municipal que tem como responsabilidade a oferta de serviços continuados de proteção 
social básica de assistência social as famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade 
e risco pessoal e social. 

O PAIF possui como desígnio fortalecer os vínculos familiares e comunitários 
evitando que estes se tornem fragilizados, vindo a prevenir que os seus membros venham 
a incidir em riscos sociais, como por exemplo, a ocorrência de crianças e adolescentes em 
situação de rua ou uso de substâncias psicoativas por parte de algum dos integrantes da 
família. 

Nessa perspectiva, constituem-se alguns dos objetivos das duas unidades do CRAS 
em Cajazeiras-PB: incentivar uma política intersetorial voltada para o atendimento das 
famílias usuárias; potencializar todos os serviços e ações ofertadas pelo PAIF; 
sistematizar as ações socioeducativas a serem desenvolvidas no âmbito da instituição; e 
articular, estudo, pesquisa e prática como instrumento de empoderamento dos processos 
de trabalhos a serem desenvolvidos. 

O CRAS se relaciona com as demais redes setoriais em busca de otimizar as ações 
que viabilizem a efetivação dos direitos sociais de seus usuários. Para isso, organiza-se de 
forma articulada com as instituições que contribuem para tal processo.  

 
2.2 O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 
 

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) municipal da 
cidade de Cajazeiras-PB foi implantado no mês de agosto de 2010, sendo sua localização 
na Rua Bonifácio Moura, no bairro Centro. Costa (2012), explica que o seu objetivo é 
prestar serviços especializados de média complexidade a população, por meio de uma 
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intervenção conjunta com as famílias usuárias que tiveram seus vínculos familiares e 
comunitários rompidos ou estejam extremamente fragilizados. 

A sua equipe é formada por dois assistentes sociais, um psicólogo, um advogado, 
quatro educadores sociais, um coordenador, dois recepcionistas e um auxiliar de serviços 
gerais. Costa ainda afirma que o CREAS desenvolve as seguintes atividades: 

 
[...] acompanhamento individual ou de grupo dos casos de violação de direitos, 
encaminhamentos, orientação, capacitação, realização de oficinas e 
articulações com a rede sócio assistencial. Acompanhamento individual dos 
casos de violação de direitos busca a reduzir a incidência a prevenir a 
reincidência destes casos; os encaminhamentos almejam solucionar a violação 
dos direitos dos usuários ao encaminhá-los para a rede socioassistencial; a 
orientação, a capacitação e a realização de oficinas têm como objetivo prestar 
serviços dinâmicos e ocupacionais para desenvolver as habilidades e a 
socialização dos indivíduos; o objetivo da articulação com a rede 
socioassistencial é evitar que os serviços sejam fragmentados, tornando-o mais 
eficaz (COSTA, 2012, p. 44). 

 
Além desses serviços direcionados para crianças e adolescentes, são ofertados 

atendimentos decorrentes de ameaça ou violação de direitos e situação de risco pessoal e 
social às pessoas idosas, em situação de rua e famílias. 

 
2.3 O Centro de Atenção à Criança e ao Adolescente (CCA) 

 
Segundo pesquisa realizada por Aparecida Souza (2013), o Centro de Atenção à 

Criança e ao Adolescente de Cajazeiras (CCA), localizado na zona norte do município, foi 
criado em 1995 e encontra-se vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Humano (SMDH).  

O CCA enquadra-se como unidade de Proteção Especial de Alta Complexidade182, 
funcionando como uma instituição de acolhimento de crianças e adolescentes vítimas de 
abandono e diversos outros tipos de violências, encaminhados pelo Conselho Tutelar, 
Ministério Público e/ou 2ª Vara Mista Privativa da Infância e Juventude, em consonância 
com o art. 101 do ECA (SOUZA, 2013). 

O CCA, enquanto unidade de acolhimento institucional possui como algumas das 
suas atribuições realizar atendimento psicossocial com crianças e adolescentes e seus 
respectivos familiares, construir o Plano Individual de Atendimento juntamente com o 
CREAS, realizar o acompanhamento familiar que objetiva resgatar os vínculos familiares 
e afetivos e em parceria com as redes setoriais do município, encaminhar os meninos e 
meninas para as redes de saúde e educação, inserindo-os também em programas de 
transferência de renda, se for o caso. 

Neste âmbito, ressalta-se a importância da promoção de ações intersetoriais entre 
o CCA, a rede socioassistencial e os diversos órgãos que compõem o SGDCA, a partir de 
uma atuação em conjunto, vislumbrando a execução de um atendimento de qualidade. 

 
 

 
182 A PNAS (2004, p. 38), enfatiza que “os serviços de proteção social especial de alta complexidade são 
aqueles que garantem a proteção integral – moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para 
famílias e indivíduos que se encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser 
retirados de seu núcleo familiar, e ou, comunitário”. 
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2.4 Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes (CMDCA) 
 
O Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes do município de 

Cajazeiras-PB foi instituído pela lei municipal nº 1036/93, com base na lei federal nº 
8069/90, é de caráter apartidário, não admitindo discriminação de qualquer natureza, 
sendo conhecido pela sigla COMDICA. 

Trata-se de um órgão deliberativo e controlador das ações destinadas ao 
atendimento e à defesa dos direitos de crianças e adolescentes, formado paritariamente 
por representantes dos órgãos governamentais da esfera municipal e por setores 
representativos da sociedade civil.  

De acordo com o artigo 3 do seu Regimento Interno, sua finalidade é cumprir as 
linhas de ação da política de atendimento e defesa a que se refere a Lei Municipal nº 
1036/93 que abrangem o atendimento aos direitos de crianças e adolescentes no 
Município de Cajazeiras, assegurando, com absoluta prioridade, os direitos a vida, saúde 
física e psíquica, alimentação, educação, assistência social, moradia, lazer, 
profissionalização, proteção no trabalho, cultura, dignidade, respeito, liberdade, 
convivência familiar e comunitária. Além disso, busca impedir toda e qualquer forma de 
negligência, abuso, discriminação, exploração, maus-tratos, crueldade e opressão, com 
Políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para os que dela 
necessitem e Serviços especiais, nos termos dessa Lei. 

O COMDICA é composto de 12 (doze) membros titulares e 12 (doze) membros 
suplentes do Poder Executivo Municipal e da Sociedade Civil Organizada, sendo o 
mandato dos seus membros de 2 (dois) anos.  

Murillo Digiácomo (2013), retrata a criação dos CMDCAS como indispensáveis 
para promover a articulação com os integrantes do SGDCA, otimizando a atuação de cada 
um destes e coordenando intervenções conjuntas que atendam as demandas municipais 
referente a população infanto-juvenil.  

Apenas com ações coordenadas e articulas entre os diversos órgãos, haverá a 
possibilidade de extrair o máximo de potencialidade para detecção e resolução dos 
problemas que envolvem ameaça ou diversas outras violações de direitos de crianças e 
adolescentes. 

 
2.5 O Conselho Tutelar 

 
O Conselho Tutelar da cidade de Cajazeiras-PB, encontra-se localizado na Avenida 

Barão do Rio Branco, n.º 568, Loteamento Jose Bonifácio de Moura. Segundo os 
conselheiros esta instituição foi fundada no mês de julho de 1993, fazendo parte do 
SGDCA. Está composto por cinco conselheiros elegidos pela população cajazeirense, sendo 
a prefeitura responsável pela sua manutenção. 

De acordo com o art. 136 do ECA, suas atribuições são diversas, dentre elas 
podemos citar a atuação junto ao Poder Judiciário e Ministério Público priorizando a 
proteção e defesa de crianças e adolescentes. Para o Mestre em Ciência Jurídica Sault: 

 
Esse Conselho é o espaço, é a voz, é a advocacia do superior interesse da 
criança e do adolescente. Um órgão eleito pela sociedade civil organizada 
para constituir-se no controle social e no interesse da própria sociedade 
em proteger em sua integralidade o sujeito de direitos 
criança/adolescente e conceder-lhe prioridade absoluta em todas as 
circunstâncias [...] (SAULT, 2007, p. 64). 



534 

 

Apenas no ano de 2016, o Conselho Tutelar de Cajazeiras-PB informou que realizou 
161 atendimentos relacionados a diversos casos que envolvem a ameaça ou violação de 
direitos de meninos e meninas da região. Assim, este órgão vem atuando junto a Rede de 
Proteção Integral a crianças e adolescentes, objetivando zelar pelo cumprimento dos 
direitos da população infanto-juvenil, conforme dispõe o art. 131 do ECA.  

 
2.6 A 2ª Vara Mista de Direito Privativo à Infância e Juventude 
 

A 2ª Vara Mista de Direito Privativo a Infância e Juventude está localizada no 
Fórum Ricardo Henriques Pereira Amorim, na Rua Comandante Vital Rolim, s/n, Centro, 
Cajazeiras-PB. Sua data de criação é incerta devido à ausência de documentos vinculados 
ao período em que foi instituída, entretanto, segundo relatos do funcionário mais antigo, 
ocorreu por volta da década de 1980. 

Como não foi disponibilizado acesso aos documentos que constam as atribuições 
dos profissionais que ali operam e baseando-se apenas na conversa informal com uma 
servidora pública da instituição, constatamos que são realizados julgamentos de 
adolescentes que cometem atos infracionais e cumprem medidas socioeducativas, julgam 
processos de adoção e inúmeros casos referentes a ameaça e/ou violação de direitos de 
crianças e adolescentes. 

O capítulo II do ECA que trata da justiça da infância e juventude expressa no art. 
145 que os estados e o Distrito Federal poderão criar varas especializadas e exclusivas da 
infância e juventude. O Juiz desse tipo de Vara passa a ser a autoridade a que se refere a 
Lei, na forma da lei de organização judiciária local, conforme expõe o art. 146. Assim, 
mediante o art. 148, são algumas competências da Justiça da Infância e Juventude: 

 
I - Conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para 
apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas 
cabíveis; 
II - Conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do 
processo; 
III - Conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes; 
IV - Conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos 
ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no 
art. 209; 
V - Conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de 
atendimento, aplicando as medidas cabíveis; 
VI - Aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra 
norma de proteção à criança ou adolescente; 
VII - Conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando 
as medidas cabíveis [...] (BRASIL, 1990, 51-52). 

 
A equipe interprofissional que assessora a Justiça da Infância e Juventude e que 

está subordinada a autoridade judiciária, tem por atribuições, conforme explana o art. 
151, fornecer subsídios por escrito, por meio de laudos, ou de forma verbal durante a 
audiência, desenvolvendo também trabalhos que envolvem orientação, encaminhamento, 
prevenção e outros serviços sob a livre manifestação do ponto de vista técnico. Em 
Cajazeiras-PB, essa equipe é formada por 3 assistentes sociais e 1 psicólogo.  
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3 PERFIL DOS PROFISSIONAIS E CONSELHEIROS QUE ATUAM NA REDE DE 
PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM CAJAZEIRAS-PB 
 

A princípio, buscamos identificar os aspectos referentes ao sexo, faixa etária, 
formação profissional, ano de conclusão do curso, nível de escolaridade, curso de pós-
graduação, cargo que ocupa na instituição, tempo de atuação profissional, processo de 
contratação, tipo de vínculo empregatício, vínculo empregatício secundário, carga horária 
semanal e faixa salarial. 

Iniciamos nossas análises com a identificação do sexo dos entrevistados. Partindo 
deste pressuposto, os dados mostram que 8 sujeitos são mulheres e 3 são homens, ou seja, 
cerca de 73% pertencem ao sexo feminino e 27% ao sexo masculino. 

Remetendo-nos a faixa etária dos participantes da pesquisa, estipulamos a 
variação das idades, iniciando com 20 anos e finalizando com idades superiores aos 60 
anos. Notamos que a maioria dos profissionais das instituições que atuam junto a Rede de 
Proteção Integral de Crianças e Adolescentes, possuem uma faixa etária entre 31 a 40 anos 
de idade, constituindo um percentual de 55%.  Encontramos uma igualdade de 18% para 
as idades de 20-30 e 41-50 anos, havendo apenas um participante com idade superior a 
60 anos. 

Quanto à formação profissional, constatamos que 6 entrevistados são formados em 
Serviço Social, 2 profissionais têm formação em Direito, 1 em Psicologia, 1 possui curso 
de Letras (conselheiro do Conselho Tutelar) e 1 entrevistado é Técnico em Contabilidade 
(conselheiro do CMDCA). 

Referindo-se ao ano de conclusão dos referidos cursos, podemos conceber os 
seguintes resultados: os entrevistados 3, 4, 6, 7, 8 e 9 que são formados em Serviço Social, 
concluíram a graduação nos anos de 2011, 2009, 2009, 2002, 2002 e 2012, 
respectivamente. Os graduados em Direito são compostos pelos entrevistados 1 e 5, 
formados em 2012 e 1994, respectivamente. Já o entrevistado 2, que é psicólogo, se 
formou em 2008. Em 1973 a entrevistada 10 finalizou o curso de Letras e em 2003 o 
entrevistado 11 concluiu o curso de Técnico em Contabilidade. 

Visualizamos que todos os Assistentes Sociais participantes da pesquisa 
terminaram o bacharelado após os anos de 1990 que foi marcado pelo processo de 
reatualização da profissão, uma vez que rompe com a prática tradicional e assistencialista 
e que conforme menciona Netto (2005), torna-se um Serviço Social crítico que se 
compromete com os interesses da população, prezando pela boa qualificação acadêmica 
e diálogo com as outras ciências sociais, integrando em suas bases as teorias marxistas.  

Diante do exposto, os cargos que os entrevistados ocupam nas suas instituições de 
trabalho estão dispostos da seguinte maneira: 55% são compostos por assistentes sociais 
e 9% do percentual para cada um dos demais cargos, sendo estes de advogado, psicólogo, 
juíz, conselheiro tutelar e conselheiro do CMDCA.  

Referindo-nos ao nível de escolaridade, podemos perceber que 64% dos 
entrevistados possuem curso de pós-graduação com nível de Especialização. É 
interessante salientarmos que durante a aplicação dos questionários, a entrevistada 7 
estava cursando Mestrado. Os dados demonstram dessa maneira que, a maior parte dos 
participantes da pesquisa está dando continuidade à sua qualificação profissional 
buscando melhorar seu exercício profissional. 

Por outro lado, 27% dos profissionais não possuem cursos de pós-graduações, 
permanecendo com a graduação. Finalmente, o entrevistado 11 demonstrou ter apenas o 
nível médio, porém relatou que está cursando uma graduação. 
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Considerando que os critérios de inclusão da pesquisa reportavam para a escolha 
de profissionais que tenham acima de 3 meses de experiência em cada instituição, 
identificamos que o entrevistado 2, profissiona do CREAS municipal, possui 6 meses de 
experiência, sendo o menor tempo de atuação em relação aos demais participantes da 
pesquisa. Já o maior período de experiência é do entrevistado 10 que atua como 
conselheiro tutelar há 15 anos em Cajazeiras-PB. 

Questionados sobre o tipo de vínculo empregatício, 73% dos participantes da 
pesquisa afirmaram ser do tipo estatutário, ou seja, são concursados públicos e 9% foram 
contratados por intermédio de processo seletivo. Ressaltamos que 18% passaram por 
eleições para constituírem os cargos de conselheiros, não configurando, portanto, vínculo 
empregatício. 

Apesar da maioria dos sujeitos pesquisados serem concursados, 9% dos 
entrevistados permanecem com formas contratuais de trabalho precarizados por não 
constituir vínculo efetivo. Esse fator torna-se um dos condicionantes que interferem na 
forma como os serviços são prestados, uma vez que as relações contratuais estão 
flexibilizadas. Acerca disso, Girlene Cavalcante e Rosa Prédes (2010) explicam que: 

 
As remunerações advindas desses diversos tipos de contratos são sempre 
mais baixas do que aquelas recebidas pelos servidores formais, uma vez 
que eles ficam desprovidos de proteção social e não têm reconhecidos os 
seus direitos trabalhistas e previdenciários, refletindo a precariedade, 
excluída das estatísticas oficiais, que só registram os empregos formais. 
(CAVALCANTE; PREDES, 2010, p. 12-13). 

 
Esse tipo de contratação gera instabilidade, levando muitos funcionários do setor 

público a obterem um segundo vínculo empregatício devido ao pagamento de salários 
irrisórios em seus locais de trabalho. Essa problemática em torno dos vínculos 
empregatícios precarizados, é próprio dos ajustes neoliberais feito pelo Estado e que 
tende a reduzir ao máximo os gastos com servidores públicos. 

Isso gera um enxugamento no valor dos pagamentos tanto dos profissionais 
estatutários quanto daqueles que são contratados. Tal realidade pode ser visualizada por 
meio da indagação a cerca da faixa salarial dos entrevistados, onde 9% deles responderam 
que ganham até 1 salário mínimo, 36% recebem até 2 salários, 19% obtem até 3 salários 
mínimos e 36% alcançam valores que ultrapassam esta última remuneração. 

Diante do exposto, fica evidente que alguns entrevistados recebem uma faixa 
salarial baixa reforçando a necessidade de alguns deles possuírem um segundo vínculo 
empregatício para conseguir complementar sua renda e ter uma melhor estabilidade 
financeira.  

Desse modo, indagados quanto à existência de um segundo vínculo empregatício, 
45% dos entrevistados responderam que possuem outro emprego em detrimento de 55% 
que afirmaram o contrário. 

Dos 5 participantes da pesquisa que formam os 45% que tem outro tipo de vínculo 
empregatício, dois deles são de âmbito estadual, dois dos entrevistados possuem 
empregos municipais e um sujeito pesquisado tem emprego de vínculo federal. 

Conforme constatado no questionário, os fatores que levaram alguns participantes 
da pesquisa a buscarem outro emprego está relacionada a estabilidade financeira, 
comentada anteriormente, assim como uma melhor qualidade de vida, oportunidade de 
ampliar sua atividade profissional e colaborar com o desenvolvimento do município. 
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Reportando-se a carga horária semanal, obtivemos os seguintes resultados: 9% 
trabalham 20 horas; 55% deles laboram por 30 horas; 9% prestam 40 horas de serviços; 
e 27% relataram que trabalham 50 horas por semana, entretanto, justificamos que estes 
profissionais agregaram as horas do seu segundo vínculo empregatício a carga horária da 
instituição pesquisada, provocando alterações nas análises.  

Todos os assistentes sociais que participaram da pesquisa possuem carga horária 
correspondente a 30 horas semanais o que evidencia o cumprimento da Lei 12.317 de 26 
de agosto de 2010 que trata da carga horária de trabalho semanal deste profissional. A 
carga horária semanal do conselheiro tutelar do município de Cajazeiras-PB corresponde 
a 40 horas semanais de acordo com a Lei Municipal n. 1.069/93. De modo geral, 
visualizamos que as cargas horárias semanais dos participantes da pesquisa estão em 
conformidade com os dispositivos legais que estabelecem quantas horas por semana o 
profissional ou conselheiro deve cumprir no estabelecimento de trabalho ou como 
representante de conselho. 

 
3.1 A compreensão dos profissioais e conselheiros sobre a Rede de Proteção de 
Crianças e Adolescentes 

 
Essa categoria apresenta dados que remetem a compreensão dos entrevistados 

acerca do significado da Rede de Proteção Integral a Crianças e Adolescentes. Ao 
analisarmos as falas, visualizamos certa coerência nas definições apresentadas, como 
observamos na fala abaixo: 

 
Entendo como Rede de Proteção Integral à Criança e ao Adolescente toda 
a interligação/suporte institucional destinada ao atendimento, 
promoção, proteção e garantia de direitos deste referido seguimento 
social. Trata-se da articulação das diversas políticas e serviços para este 
fim, a proteção integral. (Entrevistado 7). 

 

Essa coerência das definições que remetem a essa rede pode ser percebida em 
trechos das falas dos entrevistados quando consideram a “articulação das políticas e 
serviços”, buscando a proteção de crianças e adolescentes e a efetivação dos seus direitos. 
Tais definições se entrelaçam ao conceito da Rede de Proteção Integral a Crianças e 
Adolescentes como o conjunto articulado das políticas públicas, programas e serviços, 
entre as instituições governamentais, não-governamentais e os atores sociais que atuam 
na promoção, defesa e controle dos direitos das crianças e adolescentes, baseando-se na 
Política de Atendimento Previsto no ECA e no SGDCA.  

Desse modo, ter conhecimento do significado e funcionamento da Rede de 
Proteção Integral direcionada a população infanto-juvenil é essencial para os 
profissionais e conselheiros traçarem caminhos mais precisos que promovam a 
resolutividade dos casos que envolvem ameaça ou violação de direitos dos meninos e 
meninas de forma rápida eprecisa. 

 
3.2 O trabalho social em rede e a Proteção Integral: percepções dos profissionais e 
conselheiros 

 
Iniciamos as análises dessa categoria com o questionamento acerca da 

compreensão dos entrevistados por trabalho social em rede. De forma geral, notamos uma 
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boa compreensão a cerca da pergunta, conforme podemos visualizar na fala do 
entrevistado 6: 

 
É um trabalho coletivo com ações conjuntas e compartilhadas. No 
trabalho social em rede deve existir cooperação, conectividade na divisão 
de responsabilidades e competências, deve envolver muita participação. 
(Entrevistado 6) 

 
Em linhas gerais, os sujeitos da pesquisa entendem que se trata de um trabalho que 

deve estabelecer “ações conjuntas e compartilhadas”, que emanam “conectividade na 
divisão das responsabilidades” e “articulação” entre as instituições. Destacamos a fala do 
entrevistado 9, como sendo a resposta que mais se aproxima do posicionamento adotado 
por esse estudo.  

 
Quando falamos em rede, estamos nos reportando para um limiar que 
denota questões de articulação entre instâncias. No caso do trabalho 
social em rede, podemos enfatizar que o mesmo reporta-se para um 
conglomerado de situações que primam por compartilhar e somar 
“forças” em prol de um objetivo comum. (Entrevistado 9) 

 
Jéssica Borges, Heloísa Marinho e Marcelle Silva (2013) explicam que propondo a 

superação da fragmentação dos saberes e das políticas, buscando atender a população de 
forma integrada, a utilização de um trabalho em rede surge como alternativa para 
articular os atores envolvidos em prol de um objetivo comum. Nesta perspectiva, as redes 
surgem como arma para potencializar o trabalho dos atores, uma vez que pressupõem a 
articulação. Assim, trabalhar numa perspectiva de rede social promove a somatória das 
ações feitas em conjunto com todos aqueles envolvidos fortalecendo e legitimando a 
resolução de um objetivo em comum. 

Isso pode ser notado na estrutura em que foi criado o SGDCA, uma vez que 
pressupõe um trabalho em rede entre as diversas instituições e atores, ocorrendo 
também a participação do Estado e da sociedade civil sob objetivo de atuar buscando a 
garantia da proteção integral de meninos e meninas do país. 

Essa articulação em rede perpassa por uma das políticas que mais se destacam na 
proteção integral de crianças e adolescentes, a Política de Assistência social. Esse 
destaque está relacionado ao caráter histórico da assistência social com os cuidados com 
crianças e adolescentes pobres, em situação de risco e vulnerabilidade social.  

Nessa política pública encontra-se dois mecanismos que são essenciais no 
processo de acompanhamento dos atendimentos prestados pelas instituições que atuam 
na garantia dos direitos de crianças e adolescentes e que colaboram para o funcionamento 
da Rede de Proteção Integral, a referência e a contrarreferência.  

Considerando que a Assistência Social tem dado maior cobertura na proteção 
integral, principalmente no que tange a proteção especial e, levando em consideração que 
4 (quatro) das 7 (sete) instituições pesquisadas estão vinculadas a essa política e as outras 
3 (três) instituições lidam diretamente com os serviços da assistência, a exemplo do 
Conselho Tutelar, perguntamos aos entrevistados o que eles compreendiam por 
referência e contrarreferência. Obtivemos respostas que não contemplam o 
questionamento e outras que se aproximam do significado proposto pela PNAS/2004.  

A resposta do entrevistado 5 deixa clara a sua ausência de conhecimento sobre 
referência e contrarreferência ao verbalizar: “Não sei do que se trata”. O desconhecimento 
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do significado da referência e contrarreferência por parte de um profissional que lida 
diariamente com os casos de violação de direitos de crianças e adolescentes e que 
necessita da articulação junto a outras instituições, principalmente da política de 
Assistência Social para solucionar os casos, é um dado preocupante. 

Saber o significado da referência e contrarreferência pressupõe o conhecimento 
do profissional sobre os serviços ofertados pelo município para fazer o encaminhamento 
adequado do usuário da política social de acordo com sua necessidade, permitindo a 
interlocução da rede de proteção. Portanto, o desconhecimento desses mecanismos 
prejudica o trabalho social em rede e dificulta a resolução dos atendimentos buscando 
garantir os direitos de meninos e meninas. 

Conforme as Orientações Técnicas do CRAS (2009), referência e contrarreferência 
contribuem para o acesso seguro dos usuários aos atendimentos necessários, tanto da 
proteção social básica quanto especial, permitindo a redistribuição das responsabilidades 
de cada setor competente e favorecendo a qualidade e agilidade do atendimento.  

Ao contrário do entrevistado 5, os demais entrevistados deram respostas que se 
aproximam do conceito de referência e contrarreferência, a exemplo do entrevistado 8: 

 
É que a referência compreende o trânsito do nível menor para o de maior 
complexidade ou encaminhamento feito por um CRAS, a qualquer serviço 
sócio assistencial, ou para outra política setorial no seu território de 
abrangência. A contra referência, inversamente do conceito de referência, 
compreende o trânsito de nível de maior complexidade para o de menor 
complexidade, os encaminhamentos feitos do CREAS ao CRAS. 
(Entrevistado 8) 

 
De modo geral, os trechos das respostas dos entrevistados explanam que a 

referência “compreende o trânsito do nível menor para o de maior complexidade” e a 
contrarreferência “o trânsito de nível de maior complexidade para o de menor 
complexidade”, ambas contribuem para garantir “acesso aos serviços do sistema público”. 
Visualizamos, portanto, que os trechos dessas falas estão em consonância com as 
orientações técnicas de trabalho no âmbito do SUAS.  

Diante do exposto, perguntamos se os entrevistados faziam uso da referência e 
contrarreferência para promover a intersetorialidade. Constatamos que 18% dos 
entrevistados não quiseram emitir nenhuma resposta a esse respeito, enquanto 82% dos 
sujeitos entrevistados disseram que sim e responderam a justificativa do 
questionamento, como podemos ver nos relato abaixo: 

 
Sim, trabalhamos nesta perspectiva, porém, ainda precisa avançar muito, 
visto que profissionais que trabalham nos diferentes níveis de 
complexidade ainda possuem deficiências na comunicação, existe muito 
campo para melhorar nesse sentido. (Entrevistado 6) 

 
Diante das justificativas apresentadas, percebemos que todas as respostas se 

assemelham ao argumento que expressa que apesar de promover a referência, ocorrem 
obstáculos na efetuação da contrarreferência. Fatores como “outras instituições não 
possuir essa prática” e problemas de “comunicação” ficaram expressas em todos 
argumentos dos entrevistados.  

A referência e contrarreferência deve ser uma prática contínua nas instituições 
tanto da proteção social básica quanto da proteção social especial e demais serviços que 
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compõem o SGDCA, uma vez que elas colaboram para a articulação dos serviços, além de 
promoverem o levantamento das informações dos casos atendidos, evitando que crianças 
e adolescentes estejam expostos à ameaça ou outros tipos de violações dos seus direitos. 

 
3.3 A ação intersetorial na Rede de Proteção como estratégia na busca pela garantia 
da efetivação dos direitos humanos de crianças e adolescentes 

 
A intersetorialidade é imprescindível, tanto no SGDCA, no qual se prevê a 

necessidade da integração e articulação entre o Estado, as famílias e a sociedade civil na 
busca da garantia dos direitos de crianças e adolescentes, quanto na Política de 
Assistência Social, conforme consta na PNAS/2004. Entretanto, também é necessário o 
exercício da ação intersetorial por todos os profissionais e gestores que atuam nas demais 
políticas públicas do país.  

Neste sentido, perguntamos aos entrevistados qual a compreensão deles acerca de 
ação intersetorial. Dentre os 11 entrevistados, apenas um deles apresentou uma resposta 
superficial e que se distância um pouco do conceito aqui adotado: “União, compreensão, 
aceitação entre os diversos setores” (Entrevistado 10). 

As palavras mais utilizadas pelos outros participantes do estudo foram: articulação 
e partilha de esforços. Alguns desses elementos podem ser encontrados nas falas abaixo: 

 
Partilha de esforços por cada competência voltadas para o mesmo fim. 
(Entrevistado 5) 
Entendo por intersetorialidade a articulação positiva dos diversos 
conhecimentos que ora apresenta-se no espaço institucional, sempre na 
busca do melhor entendimento e delineamento da abordagem, gestão ou 
resolutividade dos casos apresentados. (Entrevistado 7) 

 
Apesar de alguns participantes da pesquisa terem dificuldade em responder esse 

questionamento, compreendemos que a maioria deles possuem entendimento acerca do 
significado e importância da intersetorialidade, conforme aponta Junqueira et. al. (1997) 
quando explica que: 

 
[...] a intersetorialidade é entendida como a articulação de saberes e 
experiências no planejamento, realização e avaliação de ações, com o 
objetivo de alcançar resultados integrados em situações complexas, 
visando um efeito sinérgico no desenvolvimento social. Visa promover 
um impacto positivo nas condições de vida da população, num 
movimento de reversão da exclusão social (JUNQUEIRA et. al, 1997, p.24). 

 
Diante disso, é perceptível que a intersetorialidade é um elemento essencial para 

a boa execução das atividades laborativas de todos aqueles que atuam direta ou 
indiretamente com a proteção integral de crianças e adolescentes.  

Constatado o conhecimento dos entrevistados sobre o significado da 
intersetorialidade, indagamos se a instituição a qual estavam vinculados atua desta forma 
como estratégia para solucionar as demandas referentes aos casos de ameaça ou violação 
de direitos da população infanto-juvenil residente no município. Constatamos que 91% 
dos entrevistados afirmaram que as instituições atuam na perspectiva da 
intersetorialidade e 9% negaram desenvolver essa metodologia de trabalho. Justificando 
as afirmações, 10 entrevistados mencionaram em suas falas que desenvolviam ações com 
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base na intersetorialidade por considerar a participação de outras instituições ou por 
entender que os serviços devem ser realizados de forma descentralizada, neste último 
caso conforme expõe o entrevistado 8: 

 
Sempre, pois fundamentada na descentralização, vem a facilitar a 
integração da realidade territorial, colocando muito mais próximo dos 
espaços de decisão e de controle dos seus destinatários. (Entrevistado 8) 
 

Entretanto, detectamos divergências entre a afirmação e a justificativa do 
entrevistado do CREAS municipal ao afirmar que a instituição desenvolve a 
intersetorialidade, porém admite a fragilidade do município em não dispor de serviços 
suficientes para encaminhar os casos referentes a crianças e adolescentes que sofrem 
violação dos seus direitos: “Muita da nossa demanda não tem para onde encaminhar, falta 
serviços, etc.” (Entrevistado 2). 

Apenas o entrevistado 6 afirmou que a instituição a qual está vinculado não pratica 
a intersetorialidade para solucionar os casos de violação de direitos contra crianças e 
adolescentes, nas palavras do profissional: “Sinto falta de uma articulação maior, falta 
interatividade e articulação na busca de resolutividade para problemas complexos na 
ordem social”. Ao analisarmos a fala do entrevistado 6, visualizamos que existe sim uma 
articulação, porém demonstrada de modo frágil, explicitando a necessidade de existir 
mais ações intersetoriais entre as instituições que compõem o SGDCA e que integram a 
Rede de Proteção Integral para conseguir resolver as demandas. 

Teoricamente, os percalços provocados pela fragilização da intersetorialidade pela 
ausência de diálogo e interação suficiente entre os profissionais para resolução dos 
problemas de ordem social que envolve crianças e adolescentes, ocasiona “[...] desperdício 
de tempo, de recursos tanto financeiros quanto humanos, duplicidade de ações [...] e, 
fundamentalmente, o não atendimento das necessidades reais dos usuários [...]” (PINHO; 
RIBEIRO, 2010, p.15), configurando assim, a não garantia dos direitos de crianças e 
adolescentes atendidas. 

Questionados se as ações intersetoriais estavam previstas no planejamento e 
desenvolvimento das ações das instituições em que estavam vinculados, 100% dos 
entrevistados responderam que sim. Porém, apenas 55% justificaram sua resposta. De 
modo geral, os 6 participantes comentaram que o planejamento e as ações são 
desenvolvidas envolvendo a rede de proteção e a intersetorialidade, conforme 
exemplifica o entrevistado 7: “O nosso planejamento e ações desenvolvidas envolvem a 
rede de proteção com ações intersetoriais conjuntas”. 

O planejamento no desenvolvimento de ações que envolvam a Rede de Proteção 
Integral é essencial para o seu fortalecimento, uma vez que promove a dinâmica entre as 
instituições governamentais e não-governamentais e o compartilhamento dos serviços 
que visam a defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes.  

Remetendo-se a avaliação dos entrevistados acerca do trabalho intersetorial 
desenvolvido pelas equipes das instituições pesquisadas e que compõem a rede de 
proteção integral, chegamos aos seguintes resultados: 55% consideram regular e 45% 
argumentam ser bom. 

Dos 11 participantes da pesquisa que responderam essa pergunta no questionário, 
apenas 8 justificaram sua escolha. As falas apresentadas revelam a fragilidade da Rede de 
Proteção Integral e as dificuldades de sua efetivação, a burocratização que dificulta o 
andamento dos casos, precarização dos serviços e problemas durante o processo de 
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articulação com a rede. Os 55% dos entrevistados que mencionaram ser o trabalho 
intersetorial desenvolvido regular responderam:  

 
Ainda há dificuldades para sua efetivação, as instituições ainda são 
burocratizadas, com rotinas e protocolos que não favorecem a troca, 
demanda e encaminhamentos entre instituições. (Entrevistado 6) 
 
Digo regular, pois observo carências de material, médicos do trabalho e 
equipes técnicas referenciadas, que justamente pelas ausências acima 
citadas, tendem a precarizar como um todo serviço a ser prestado. Falta 
ainda um banco de dados eficiente, o retorno das demandas e uma 
articulação maior da rede. (Entrevistado 7) 
 

Apesar dos esforços de muitos atores sociais que atuam na dinâmica da Rede de 
Proteção, visualizamos que ainda existe um longo percurso para estar em conformidade 
com os marcos regulatórios da área dos direitos de crianças e adolescentes, e por que não 
dizer da Política de Assistência Social, já que 4 das 7 instituições pesquisadas fazem parte 
da dessa política setorial.  

Essa complexidade em trabalhar de forma intersetorial e em rede, buscando 
solucionar os problemas relacionados a crianças e adolescentes, pode ser observado 
inclusive nas respostas dos entrevistados que marcaram conceito bom para a avaliação 
do trabalho intersetorial desenvolvido pelas equipes.  

  
Sempre buscando efetivar os direitos das crianças e dos adolescentes, 
porém falta mais envolvimento de todos os que compõem a rede. 
(Entrevistado 8) 
 
Teria tudo para ser desenvolvida, se dependesse somente dos 
profissionais, porém, quando esbarra em determinados setores o 
trabalho falha. (Entrevistado 10) 
 

Diante da realidade apresentada, questionamos os pontos negativos e positivos do 
trabalho intersetorial junto a Rede de Proteção Integral a Crianças e Adolescentes em 
Cajazeiras-PB.  

Referindo-se aos pontos negativos, eles se estendem às dificuldades que 
mencionamos anteriormente, quando abordamos a avaliação dos sujeitos pesquisados 
acerca do trabalho intersetorial desenvolvido pelas equipes das instituições que compõe 
o SGDCA.  

 
Falo de dificuldades apenas, tipo as citadas na questão número 12, 
principalmente nos aspectos que dificultam o acompanhamento integral 
aos referidos casos, além de um certo engessamento institucional, que é 
traduzido pela falta de estrutura de trabalho e de autonomia financeira. 
(Entrevistado 7) 
 
Não detecto pontos negativos na implementação de um trabalho 
articulado em prol da proteção integral dos direitos da criança e do 
adolescente, mas sim, há pontos negativos quanto aos percalços em 
implementar de forma efetiva, um deles seria a dificuldade de 
comunicação com a Rede (no campo de estabelecer contato). Já que 
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quanto ao aspecto de “realizar um trabalho intersetorial...” só reconheço 
vantagens. (Entrevistado 9) 

 
Expressões como “falta de estrutura de trabalho” e “dificuldade de comunicação 

com a Rede” evidenciam problemas graves que impedem a articulação dos diversos 
setores e comprometem o andamento dos serviços, provocando maiores obstáculos para 
a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes. Suely Deslandes e Daniel Campos 
(2015) vislumbram que: 

 
A multiplicidade de mecanismos que interferem de forma positiva e/ ou 
negativa para o adequado crescimento, desenvolvimento e integração 
social de crianças e adolescentes demanda a interação interinstitucional 
e interpessoal, potencializada pelo trabalho em rede. (DESLANDES; 
CAMPOS; 2015, p. 4) 
 

Portanto, evidencia-se a necessidade de maior comprometimento dos 
profissionais acerca da interação com as outras instituições objetivando solucionar os 
problemas relacionados a crianças e adolescentes, além de um maior investimento do 
Estado nos serviços das políticas que integram o SGDCA, possibilitando estruturas de 
trabalhos mais favoráveis. 

Remetendo-se as falas dos entrevistados quanto aos pontos positivos do trabalho 
intersetorial, observamos bons argumentos, conforme a resposta descrita do entrevistado 
7: 

 
Julgo os pontos positivos como as diversas possibilidades de em 
acontecendo o atendimento adequado e o devido funcionamento da rede, 
poder resgatar, evitar, promover, enfim, cuidar e resguardar os diversos 
direitos das crianças e adolescentes. (Entrevistado 7) 

 
Os sujeitos pesquisados enfatizam que o trabalho intersetorial contribui na 

solução dos casos, conforme explica o entrevistado 1, promove a mudança social 
(entrevistado 2), sendo também um meio de trocar experiências e promover estratégias 
conjuntas para solucionar os problemas demandados (entrevistado 8 e 11). Nesse 
aspecto, o pensamento de Suely Deslandes e Daniel Campos (2015) reafirmam que: 

 
Legitimar essa lógica de articulação exige quase sempre um movimento 
intenso e contínuo para integrar as diferentes instituições que compõem 
a rede. Este é um processo complexo que requer articulação de vontades, 
diálogo permanente entre os atores, busca de parceiros e capacitação 
permanente para o trabalho coletivo e intersetorial (DESLANDES; 
CAMPOS, 2015, p. 4). 

 
Indagados sobre os desafios para acionar a Rede de Proteção Integral, os 

entrevistados informaram que no geral esses desafios perpassam pela ausência de 
compromisso e pouca motivação, falta de comunicação entre as equipes dos serviços, 
assim como equipe insuficiente para a demanda, recursos materiais e financeiros escassos 
e morosidade da realização da contrarreferência por parte de outras instituições, 
prejudicando o acompanhamento dos casos. Essas considerações podem ser condensadas 
nas falas dos entrevistados 6 e 7: 
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Um dos maiores desafios é a falta de motivação e comprometimento dos 
atores sociais envolvidos, além disso a setorização das necessidades. 
(Entrevistado 6) 
 
Objetivamente seriam as condições de trabalho (comunicação e 
transporte adequado) bem como, a demora ou contra referência precária 
ou inexistente, impedindo o acompanhamento integral. (Entrevistado 7) 

 
Os dados apresentados revelam uma situação preocupante. A fragilidade em 

acionar a rede (leia-se “os serviços que integram essa rede de proteção”) para promover 
um atendimento às demandas de forma articulada devido à falta de compromisso de 
alguns atores sociais que fazem parte do SGDCA corrobora para a continuação de 
resolução das ocorrências de forma isolada e fragmentada e que na grande maioria das 
vezes não são suficientes para resolver os casos que envolvem ameaça e/ou violação dos 
direitos humanos de crianças e adolescentes. 

A fala do entrevistado 6 menciona, dessa maneira, o descumprimento de outros 
profissionais da rede com o pressuposto no artigo 86 do ECA a respeito das ações 
envolvidas na política de atendimento à criança e ao adolescente, as quais devem ocorrer 
de forma conjunta e articulada. 

Questionado se o município possuía suporte para desenvolver um trabalho social 
em rede que viesse contribuir para melhorar a qualidade de vida de crianças e 
adolescentes e suas respectivas famílias, percebemos que 64% dos participantes da 
pesquisa afirmam que sim, enquanto 36% deles negam a existência suficiente de tal 
suporte. 

A insuficiência dos recursos perpassa pelo discurso acerca da ótica do 
neoliberalismo que provoca a minimização da responsabilização do Estado frente às 
políticas públicas e, conforme ressalta Behring e Boschetti (2011) conduz à 
implementação de políticas públicas focalizadas, seletivas, sem cobertura universal. Isso 
evidencia a fragmentação e fragilidade dos serviços, uma vez que o Estado tende a 
minimizar com maior afinco o repasse dos recursos para o funcionamento das 
instituições. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A pesquisa ora apresentada objetivou analisar os limites e possibilidades da ação 

intersetorial no processo de garantia da proteção dos direitos humanos de crianças e 
adolescentes na Rede de Proteção no município de Cajazeiras-PB.  

Evidenciamos que a ação intersetorial na dinâmica de trabalho na Rede de 
Proteção a Crianças e Adolescentes ainda se constitui um grande desafio. Os obstáculos 
para sua concretização se evidenciam, sobretudo, na fragilidade da forma como são 
executados os atendimentos que remetem a ações conjuntas e articuladas com outras 
instituições, as extensas burocratizações dos serviços, a necessidade de capacitação para 
todos os profissionais que integram o SGDCA no município de Cajazeiras-PB. 

Vale ressaltar que a conjuntura atual se revela desfavorável a concretização da 
garantia dos direitos à população brasileira, incluindo dessa forma os direitos de crianças 
e adolescentes. As impressões postas a realidade evidenciam um ciclo expansivo de 
contrarreformas vindo a provocar implicações no âmbito dos direitos socialmente 
conquistados, a exemplo dos ataques ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS) por 
meio de propostas que reduzem de forma exorbitante os recursos financeiros e sua 
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proposta orçamentária, prejudicando milhares de famílias, uma vez que compromete a 
execução dos serviços prestados, neste caso, na implementação de ações integradas a 
favor da superação dos casos que envolvem a violação de direitos de crianças, 
adolescentes e suas famílias, favorecendo a fragilização de um trabalho intersetorial em 
Rede com a perspectiva de garantir essa proteção integral. 

Destarte, apesar dos desafios diários que os profissionais enfrentam na dinâmica 
do atendimento e da resolução dos casos de violação dos direitos de crianças e 
adolescentes, permanece em evidência o esforço deles em construir ações intersetoriais 
na busca pela garantia da proteção integral. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Ao analisarmos a história da política de assistência no Brasil, percebe-se que 
esteve notadamente atravessada por uma visão assistencialista e higienista, 
relacionando as ações de cunho assistencial à caridade (FALEIROS, 2011; RIZINI; 
PILLOTTI, 2011; SALES, 2010 apud MACÊDO; PESSOA; ALBERTO, 2015, p. 918). A visão 
acerca do fenômeno da infância e da adolescência também foi marcada por essas 
características, apresentando um caráter repressivo e disciplinador. Diante de tal 
cenário, a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente se configura como um 
marco por reconhecer esses indivíduos como sujeitos de direitos e por resgatar sua 
cidadania, antes negada pelo caráter punitivo e repressivo que o Código de Menores 
apresentava a crianças e adolescentes em situação de pobreza. Diante disso, o ECA propõe 
a Política de Atendimento da Criança e do Adolescente, promovendo a criação de órgãos 
responsáveis pela proteção e promoção dos direitos (MORAES, 2012). 

Tal política de atendimento se operacionaliza por meio de serviços e programas 
das políticas públicas que compõem a rede, especialmente a política social, ou seja, os 
dispositivos que fazem parte da política de assistência possuem um papel fundamental no 
sistema de garantia de direitos desses sujeitos (MORAES, 2012). Nesse sentido, a Lei 
Orgânica de Assistência Social (LOAS) (BRASIL, 2001) determina que o atendimento 
assistencial é fundamental para a proteção integral e para a garantia dos direitos das 
crianças e dos adolescentes em situação de risco. A Lei em questão também explicita que 
esses sujeitos devem ter acesso às políticas sociais básicas. Diante disso, a Constituição 
de 1988, a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), a Política Nacional de Assistência 
Social (PNAS) e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) se configuram enquanto 
importante em tal área, afirmando o caráter de política pública de garantia de direitos, 
opondo-se à perspectiva assistencialista que marcou historicamente esse campo. 

Nesse sentido, há a construção de uma rede de serviços de proteção social ao 
promover a oferta de benefícios, programas, projetos e políticas sociais (SILVA, 2018). 
Assim, pontua- se o direito ao atendimento das necessidades básicas dos mais 
vulnerabilizados pela exclusão social e pela pobreza (BRASIL, 2005). Com a 
implementação do SUAS, oficializa-se também a inserção do(a) psicólogo(a) no campo 
da assistência social, apontando-o(a) como um(a) dos(as) profissionais que deve compor 
as equipes dos serviços ofertados (SENRA; GUZZO, 2012). A política da assistência 
ressignifica a atuação da Psicologia nos serviços públicos, principalmente no trabalho 
voltado à infância e à adolescência a partir da criação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, promovendo uma diversidade de campos de atuação (MACÊDO; PESSOA; 
ALBERTO, 2015). 

No entanto, ao se analisar o percurso histórico da Psicologia no Brasil, constata-
se que esteve intimamente ligada a uma visão individualizante do sujeito, voltando-se 
predominantemente para as classes média e alta da população (FERREIRA NETO, 2004 
apud RIBEIRO; GOTO, 2012, p. 189). Martin-Baró (1997) explicita que o trabalho do(a) 
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profissional de psicologia confirma o quanto esse saber esteve historicamente distante 
das questões sociais, dando centralidade aos aspectos mentais e individuais. Nesse 
mesmo sentido, Senra e Guzzo (2012, p. 294) apontam que “partir de princípios como os 
predominantes historicamente na Psicologia redunda em uma prática conservadora 
diante da realidade da população atendida pelas políticas públicas de assistência social”. 

Diante disso, o ingresso desse profissional nessa área não é suficiente por si só, 
sendo necessário o acompanhamento do trabalho realizado, assim como a contínua 
formação e capacitação, tendo como finalidade uma atuação que analise criticamente a 
realidade sociopolítica (SENRA; GUZZO, 2012). Além disso, pela recente presença do(a) 
psicólogo(a) no SUAS, observa-se também uma escassez de estudos sobre a sua atuação. 
Tal fato mostra a pertinência de discussões sobre essa temática, bem como a relevância 
do compartilhamento de experiências (RIBEIRO; GOTO, 2012). 

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo refletir a respeito da atuação 
do(a) psicólogo(a) na proteção à infância e à adolescência no Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (CREAS), partindo da experiência do estágio 
curricular obrigatório, realizado no dispositivo da zona Oeste de Natal/RN em um 
período de três meses. Diante dos serviços ofertados no CREAS, a imersão na prática se 
deu no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), 
objetivando o acompanhamento do trabalho realizado pelo(a) profissional de Psicologia. 
As atividades desempenhadas envolveram visitas domiciliares e institucionais, entregas 
de benefícios eventuais, atendimentos multidisciplinares, formulação de relatórios e 
reuniões de equipe. Vale ressaltar que a atuação no campo esteve subsidiada por uma 
supervisão semanal e por um estudo teórico atravessado pelo referencial da Psicologia 
Comunitária. 

Visando contextualizar o campo de atuação, o Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social (CREAS) - dispositivo relacionado à proteção de média 
complexidade - tem como objetivo o acompanhamento e apoio às famílias em situação 
de violação de direitos, mas que ainda possuem vínculos familiares preservados (BRASIL, 
2005). Além disso, o acompanhamento realizado também visa evitar a reincidência da 
situação de violação, bem como incentivar e promover a reinserção familiar (SILVA, 
2018). Dentre os serviços desenvolvidos no CREAS, o PAEFI pode ser caracterizado como 
um serviço de apoio, orientação e acompanhamento de famílias em situação de ameaça 
ou violação de direitos. Dito isso, visa o fortalecimento dessas famílias diante das 
condições de risco e de vulnerabilidade, tendo como objetivo a preservação e o 
fortalecimento dos vínculos familiares, comunitários e sociais (BRASIL, 2009). 

 
REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Levando em consideração que a presença do(a) psicólogo(a) nos espaços públicos 
tem crescido significativamente, Senra e Guzzo (2012, p. 298) apontam que é necessário 
que ocorra uma mudança na prática e na “formação dos profissionais de psicologia para 
sua inserção e atuação nos espaços comunitários e dos serviços públicos.” Nesse mesmo 
sentido, o Conselho Federal de Psicologia e o Conselho Federal de Serviço Social (2007 
apud SENRA; GUZZO, 2012, p. 294) reconhecem que “a despolitização, a alienação e o 
elitismo marcaram a organização da profissão e influenciaram na construção da ideia de 
que o(a) psicólogo(a) só faz psicoterapia”. 

Por essa razão, a presença do(a) psicólogo(a) nesse campo requer a construção de 
novas metodologias, além da reflexão constante acerca da própria prática profissional, 
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diante de um campo que lida com um cenário marcado pela desigualdade social. A prática 
na área da assistência mostra a necessidade de aprimorar o olhar crítico sobre as 
relações da sociedade, das políticas públicas construídas nela, bem como a respeito das 
condições de vida da população atendida. Assim, faz-se necessária a construção de um 
novo projeto ético, político e profissional para a Psicologia, buscando nortear a atuação 
nesse campo (SENRA; GUZZO, 2012). Como exposto por Ribeiro e Goto (2012, p. 189): 
“novos espaços de trabalho demandam novas possibilidades de atuação”, ou seja, 
demandam a construção de outros saberes e fazeres. 

Nessa perspectiva, o Conselho Federal de Psicologia criou o Centro de Referência 
Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP), tendo como intuito nortear a 
atuação do profissional nesse campo com a criação de documentos de referência e a 
realização de pesquisas. Como recomendado na cartilha do CREPOP, o atendimento do(a) 
psicólogo(a) deve transpor os modelos tradicionais, tendo um caráter psicossocial e 
integral, não apresentando uma linha terapêutica (RIBEIRO; GOTO, 2012). Tal questão 
pôde ser percebida a partir da experiência do estágio, uma vez que o(a) profissional da 
Psicologia atuava sobre a família e sobre suas demandas de maneira integral, não tendo 
como objetivo o acompanhamento terapêutico, assim como se distanciava de uma 
atuação voltada aos aspectos individuais. 

A respeito da atuação desse profissional no sistema de garantia de direitos a 
crianças e adolescentes, Alberto et al. (2008) expõem que 

 
[...] o profissional de Psicologia que trabalha nas entidades que atendem 
crianças e adolescentes em situação de risco deve entender e atuar sob 
a perspectiva de que a criança e adolescente são sujeitos que precisam 
das políticas sociais básicas a fim de ter garantida a proteção integral, 
fundamental para o seu desenvolvimento. 

 

Diante disso, o papel do(a) psicólogo(a) nesse sistema se dá pela análise da 
situação, planejamento de ações para o enfrentamento da situação de risco e articulação 
dos diversos segmentos que compõem a rede de proteção. Além disso, tal profissional 
deve atuar também na prevenção através de intervenções especializadas, bem como na 
promoção de ações que potencializem o protagonismo social dessas crianças e 
adolescentes, demandando uma atuação interdisciplinar e em rede, o que pôde ser 
constatado na experiência do estágio realizado (ALBERTO et al., 2008). 

No entanto, uma pesquisa realizada por Alberto et al. (2008) aponta que o(a) 
profissional da Psicologia reconhece como modalidades de trabalho, dentre outras, a 
psicoterapia individual, a escuta, o aconselhamento e o trabalho educativo-informativo. 
Assim, observa-se que tentam efetivar a garantia de direitos através de prescrições, 
informações e correções, distanciando-se do saber da Psicologia. Diante desse cenário, 
percebe-se uma formação limitada para a atuação desse profissional nas políticas 
públicas, apesar da literatura apontar outras possibilidades de intervenção. Essa 
realidade explicita como a ação do(a) psicólogo(a) ainda está atrelada a uma intervenção 
clínica, bem como ao caráter individualizante (MACÊDO; PESSOA; ALBERTO, 2015). 
Desse modo, é possível afirmar que: 

 
[...] enquanto a atuação das entidades junto às crianças e aos 
adolescentes em situação de risco se restringe ao atendimento 
assistencial, a atuação do psicólogo nesse contexto é marcadamente 
clínica, nos moldes reparadores do dano individual. O profissional não 
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atua no âmbito do contexto, mas do indivíduo (Alberto et al., 2008). 
 

O Estatuto da Criança e do Adolescente indica, para o(a) psicólogo(a), papéis a 
serem desempenhados no âmbito das políticas públicas de atendimento a crianças e 
adolescentes. O papel desse profissional nessa área não se baseia mais na aplicação de 
testes, uma vez que deve se voltar à proteção integral e à viabilização dos seus direitos, 
considerando-os protagonistas da própria história (ALBERTO et al., 2008). Levando em 
consideração a experiência do estágio no CREAS, foi possível observar que apesar do(a) 
profissional de Psicologia da equipe atuar de maneira limitada em relação às 
modalidades de intervenção, fato que se relaciona diretamente à formação, este(a) tinha 
um olhar voltado à proteção e à promoção de direitos para esses sujeitos de maneira 
integral, buscando intervir sobre a família como um todo, se afastando de uma 
perspectiva individualizante. 

Nesse sentido, o(a) psicólogo(a) deve ter como propósito a melhoria das 
condições de vida da população que atende, assumindo o compromisso de 
transformação da realidade social (SENRA; GUZZO, 2012). Essa postura se relaciona com 
o conceito de compromisso social, o qual começa a nortear a atuação psicológica no final 
dos anos 80. Tal termo se refere à construção de práticas “comprometidas com a 
transformação social em direção a uma ética voltada para a emancipação humana” (CFP, 
2007 apud SENRA; GUZZO, 2012, p. 296). No entanto, Yamamoto (2007) explicita que a 
presença desse(a) profissional no setor público não representa por si só um indicativo do 
compromisso social, constatando a necessidade de ampliar a dimensão política da ação 
do(a) psicólogo(a). Na prática comunitária, é vital que se compreenda a relação das 
questões estruturais da sociedade com o cotidiano das comunidades atendidas. 

Desse modo, levando em consideração que o PAEFI pode ser caracterizado como 
um trabalho social com as famílias em situação de risco, Carvalho (2014) expõe que esse 
trabalho é a via de materialização e execução da política, sendo atravessado por 
direcionamentos teóricos e metodológicos. Nesse sentido, é de suma importância que os 
problemas não sejam interpretados como situações isoladas na estrutura familiar, 
desconsiderando a conjuntura de desigualdade. 

Diante disso, faz-se necessário refletir sobre as perspectivas que atravessam o 
trabalho socioassistencial, tendo em vista que antes da adoção de bases teóricas críticas 
pelos(as) profissionais, o trabalho nessa política já foi marcado por uma atuação que 
colocava na família a responsabilidade pela resolução das situações de risco. Tal linha de 
pensamento se relaciona ao conceito de familismo, o qual está associado a uma 
concepção que coloca na família a responsabilidade pela proteção social dos seus 
membros, desconsiderando situações de vulnerabilidade e de risco. Nessa visão, o 
Estado intervém diante da falência ou da impossibilidade familiar de proteger seus 
membros, caracterizando como casos de incompetência familiar (MIOTO, 2010 apud 
SILVA, 2018, p. 131). 

O conceito de solidariedade familiar reforça tal perspectiva, uma vez que 
caracteriza-se por um “conjunto de normas e práticas de ajuda mútua entre os membros 
da família” (MEIL, 2011 apud MIOTO, 2018, p. 29). A Lei Orgânica de Assistência Social 
(LOAS) (BRASIL, 1993) reafirma a obrigatoriedade dessa relação de dependência, 
exigindo que os membros se responsabilizem e assumam compromissos devido ao laço 
familiar. Tal visão influencia diretamente a operacionalização do trabalho social com a 
família, sendo possível observá-la de modo mais evidente em casos que envolvem 
idosos(as), crianças e adolescentes. 

Mioto (2018) expõe que impor os cuidados de um(a) idoso(a) para um(a) filho(a) 
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tem sido um movimento constante, desconsiderando, em certa medida, como a entrada 
desse indivíduo irá influenciar a dinâmica do núcleo familiar que está recebendo o 
usuário em questão. Na experiência do estágio, foi possível constatar como esse processo 
acontece na prática, uma vez que se observou como a entrada do(a) idoso(a) afeta de 
modo significativo um contexto familiar já precarizado, uma vez que necessita-se de 
cuidados em tempo integral, além de mudanças tanto na estruturação física da casa, 
como nas relações entre os membros. O mesmo pôde ser observado em um caso de 
desligamento de uma adolescente da unidade de acolhimento para um parente da 
família. Notou-se como a inserção de um novo membro, que não ocupava a dinâmica 
familiar anterior, afeta a rotina de quem recebe esses familiares, uma inserção que pode 
não ser sustentada diante dos diversos desafios e dificuldades. Essa realidade comprova 
como a noção de solidariedade familiar comumente se sobrepõe à solidariedade coletiva, 
permeando a intervenção na família. 

É importante apontar que percebe-se os avanços que ocorreram no trabalho 
social com a consolidação das novas bases para a proteção social; entretanto, é possível 
afirmar que a proteção ofertada exige o cumprimento dos papéis sociais esperados para 
a família. Assim, nota-se que o princípio da matricialidade sociofamiliar não consegue 
romper com a tendência familista (SILVA, 2018). Campos (2004 apud SILVA, 2018, p. 
132) reforça tal visão ao expor que essa abordagem no campo da política social não 
sofreu muitas alterações, uma vez que o Estado intervém de maneira mais expressiva 
quando a falência da família é comprovada. Além disso, quando a unidade familiar 
retoma a capacidade de lidar com suas próprias demandas, o Estado recua. Tal linha de 
pensamento repercute no modo de trabalhar com a família, uma vez que se assume que 
o indivíduo e seu comportamento são responsáveis pela situação de vulnerabilidade. 

Com a imersão na prática, notou-se que a perspectiva crítica atravessava o olhar 
dos(as) profissionais, no entanto, levando em consideração que o trabalho do PAEFI 
envolve o compromisso com os membros da família para que ocorram mudanças no 
comportamento e na conduta, é possível afirmar que a responsabilização volta a cair 
sobre a estrutura familiar. Isso se deve ao fato de que há novamente a culpabilização, 
cobrando compromissos ao se acreditar que, com eles, haverá a mudança daquela 
situação de risco. No entanto, a realidade objetiva continua a mesma, ou seja, os fatores 
externos não sofrem alterações (SILVA, 2018). 

Tal responsabilização pode ser observada nas próprias orientações técnicas que 
subsidiam o trabalho social com as famílias, tendo em vista que consta como um dos 
objetivos do serviço de média complexidade, no documento de Tipificação Nacional de 
Serviços Socioassistenciais (BRASIL, 2009), o fortalecimento da função protetiva da 
família. Considerar que o trabalho do serviço deve ter como base de atuação os recursos 
que a unidade familiar dispõe é limitante e insuficiente. Vale refletir e questionar o 
paradoxo de exigir da família uma capacidade protetiva, uma vez que essa função já se 
encontra fragilizada em sua base (SILVA, 2018). 

Em contraponto a essa visão, Monteiro (2013 apud SILVA, 2018, p. 127) explicita 
que a situação de vulnerabilidade não advém da incompetência dos indivíduos, mas de 
uma ordem estrutural e excludente do sistema capitalista, ou seja, o risco social expressa 
uma realidade de desigualdade social e exclusão. Por essa razão, apesar dos sujeitos 
serem autores das situações de violação, eles expressam a reprodução de um ciclo de 
vulnerabilidades, ausência, precariedade de condições de vida e de políticas públicas. 
Assim, como exposto por Silva (2018), pode-se afirmar que os geradores dessas 
situações são os processos culturais e estruturais. Tal processo pôde ser observado a 
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partir da experiência do estágio, tendo em vista a prevalência de casos que envolviam 
crianças e adolescentes, com violações relacionadas majoritariamente a um contexto de 
negligência, violência e trabalho infantil. Esse cenário está diretamente relacionado à 
reprodução desse ciclo, uma vez que os(as) responsáveis por essas crianças e 
adolescentes possuíam uma trajetória de vida marcada pela precariedade e pelo acesso 
insuficiente ou nulo às políticas públicas. 

Nesse sentido, é importante considerar a pluralidade de infâncias existentes na 
sociedade brasileira, em decorrência das diferentes condições de vida. Salles (2005) 
aponta que existem infâncias e adolescências que não são tuteladas e protegidas. Ao 
mesmo tempo, existem outras com um maior poder aquisitivo que possuem tal tutela e 
proteção. As crianças e adolescentes usuários dos dispositivos da assistência social são, 
em sua maioria, indivíduos que não tiveram seus direitos garantidos e que são vítimas de 
diferentes formas de violência (ANDRADE; ROMAGNOLI, 2010; MURTA; MARINHO, 
2009; SALLES, 2005; SANTOS, 2007; SENNA; DESSEN, 2012; SENRA, 2009 apud 
MACÊDO; PESSOA; ALBERTO, 2015, p. 920). Diante disso, é fundamental que a concepção 
de infância e adolescência que os profissionais de Psicologia possuem levem em 
consideração essas diferenças, pois influencia diretamente no trabalho realizado 
(SALLES, 2005). 

Refletindo a respeito do modo de atuação da Psicologia, percebe-se que ainda 
permeia a percepção da infância e a adolescência como fenômenos naturalizados e 
universais (MACÊDO, 2014). Nota-se que tais profissionais concebem a infância e a 
adolescência de modo descontextualizado, desconsiderando a situação socioeconômica 
que estão imersos, o que pode estar relacionado à formação acadêmica. Desse modo, 
analisam esse fenômeno levando em consideração, modos de vida hegemônicos e 
elitistas, se afastando da realidade experienciada pelas crianças e adolescentes usuários 
dos dispositivos da assistência. Tais ações embasadas em um modelo do que seria a 
infância e a adolescência podem se configurar como ferramentas de controle social, 
distanciando-se da perspectiva de efetivação dos direitos (MACÊDO; PESSOA; ALBERTO, 
2015). A partir da imersão na prática, foi possível notar que o(a) profissional de 
Psicologia, assim como os(a) outros(as) profissionais que compunham a equipe, possuía 
uma visão crítica a respeito da realidade experienciada pelas crianças e adolescentes, 
levando em consideração a vivência em um ambiente precarizado e permeado por 
violações. 

Nessa perspectiva, Macêdo, Pessoa e Alberto (2015) apontam que apesar dos(as) 
profissionais de Psicologia reconhecerem as crianças e adolescentes como sujeitos de 
direito, as ações focam na informação e correções direcionadas à família e ao ambiente 
escolar. Esse modo de intervenção se baseia em um fazer estritamente técnico, atuando 
sem a reflexão a respeito do propósito e alcance das medidas realizadas, contribuindo de 
forma insuficiente para a superação da situação de risco, assim como para a autonomia 
do sujeito. 

Em uma pesquisa realizada por Senra (2009 apud MACÊDO; PESSOA; ALBERTO, 
2015, p. 921), percebeu-se uma deficiência na formação do(a) psicólogo(a), 
identificando um descompasso desta diante das demandas sociais. Os relatos dos 
profissionais reafirmam tal realidade ao explicitarem que se sentem 
desinstrumentalizados, restringindo o potencial de atuação. Na experiência do estágio, 
observou-se que apesar de haver a aproximação com uma perspectiva crítica, as 
metodologias de atendimento e de intervenção eram deficientes, não alcançando a 
produção de autonomia, bem como a efetivação plena dos direitos. Diante desse cenário, 
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Murta e Marinho (2009 apud MACÊDO; PESSOA; ALBERTO, 2015, p. 921) citam como 
ações possíveis para o trabalho a prevenção precoce de maus tratos, visitas domiciliares 
que incentivem o apego entre a mãe e o bebê, assim como oficinas que abarquem o tema 
do abuso sexual às crianças em idade escolar. Assim, percebe-se a necessidade de uma 
formação e capacitação que instrumentalize os(as) profissionais, apresentando novas 
possibilidades para a atuação com crianças e adolescentes, buscando um alcance 
expressivo por meio das ações realizadas. 

Ainda levando em consideração o trabalho exercido pelo PAEFI, Yamamoto e  
Oliveira (2010) apontam que as intervenções devem se basear em um plano de trabalho 
elaborado junto à família, identificando estratégias que sejam apropriadas para a 
superação da violação. Para isso, torna-se necessário o conhecimento da realidade da 
família em questão, o acompanhamento dos seus membros, além da realização de 
palestras, oficinas e abordagens individuais e/ou grupais (BRASIL, s/d). Diante disso, 
pôde-se constatar, a partir da prática, que apesar dos acordos realizados com a família 
levarem em consideração o que é possível diante de cada realidade, o plano de trabalho 
em si não é construído de forma conjunta, o que pode dificultar a superação de tal 
violação. 

Levando em consideração esse cenário, os membros acabam não possuindo 
clareza a respeito dos pontos que serão trabalhados, além de que os aspectos estruturais, 
que levam à situação de risco, permanecem. Outro ponto relevante diz respeito à 
escassez de oficinas e abordagens grupais, as quais poderiam ter um grande impacto, se 
realizadas. A insuficiência dessas modalidades de intervenção pode ser relacionada à falta 
de investimento na política, bem como à alta demanda de casos por equipe, 
inviabilizando uma atuação mais elaborada. Nesse sentido, foi possível constatar um 
número de casos expressivo, tendo em vista que cada equipe tinha, em média, vinte. Por 
essa razão, notou-se a dificuldade na realização de um acompanhamento mais próximo 
ao usuário, como apontam Ribeiro e Goto (2012) quando explicitam que a alta demanda 
de casos por equipe impossibilita o acompanhamento contínuo e de longo prazo. Diante 
disso, os casos considerados mais urgentes no momento eram os que tinham 
intervenções mais atualizadas. 

Essa realidade chama atenção, tendo em vista que todos os casos que são 
encaminhados ao CREAS são considerados graves, uma vez que já houve a violação do 
direito. Nessa perspectiva, selecionar quais casos são mais críticos e necessitam de uma 
intervenção mais presente promove a negligência para com os outros usuários, uma vez 
que já percorreram uma vida marcada pela ausência do Estado e já se encontram em uma 
situação limite. Pensar que, dentro do próprio dispositivo da média complexidade, há a 
necessidade de se voltar a certos casos do que a outros é constatar que o próprio serviço 
promove uma nova violação direcionada a esses sujeitos. 

Diante de tal complexidade, a atuação multidisciplinar é de extrema relevância 
nesse contexto, possibilitando uma visão ampliada sobre o que está sendo tratado, bem 
como os caminhos a serem seguidos (RIBEIRO; GOTO, 2012). Durante o estágio, foi 
possível constatar a pertinência do trabalho multidisciplinar em tal dispositivo, uma vez 
que as situações presentes no CREAS são extremamente complexas. Tendo em vista que 
a equipe era composta pelo(a) psicólogo(a), assistente social e educador(a) social, a 
atuação desses(as) três profissionais nas intervenções realizadas explicitou como cada 
um(a) percebe certos aspectos do que é apresentado, sendo imprescindível a presença 
de cada saber naquele campo, especialmente quando se trata da garantia e da proteção 
dos direitos da infância e da adolescência. 



554 

 

Levando em consideração tal multidisciplinariedade, um estudo realizado em 
2005 objetivava compreender as dificuldades encontradas pelos(as) psicólogos(as) na 
área da assistência. Dentre elas, emergiu a tensão existente entre o papel do(a) 
psicólogo(a) e do(a) assistente social, uma vez que surgem dúvidas a respeito da 
especificidade desses saberes na atuação (SENRA; GUZZO, 2012). Nesse sentido, foi 
possível perceber, como estagiária, como esse entrelaçamento de saberes pode gerar 
questionamentos a respeito do papel da Psicologia naquele campo. No entanto, com o 
decorrer do estágio, foi possível compreender que tal mescla não pode ser tomada como 
algo negativo, pois diz de um trabalho coletivo e que tem como objetivo a superação da 
violação. 

Nessa perspectiva, Ribeiro e Goto (2012, p. 192) expõem que “mesmo que haja 
uma tentativa de delimitação das ações de cada profissional, o que ocorre é um 
movimento interventivo dialético, interdisciplinar e intersetorial durante o processo de 
trabalho”. Tal aspecto pôde ser percebido, uma vez que não existiam funções delimitadas 
do que cada profissional da equipe deveria fazer. Desse modo, todos(as) efetuavam o 
contato telefônico com a família, entravam em contato com a rede e realizavam visitas e 
atendimentos. Vale ressaltar que o trabalho em equipe é marcado por ações de 
planejamento, avaliação e execução, além de discussões de caso (YAMAMOTO; 
OLIVEIRA, 2010), aspectos presentes de maneira clara durante o estágio, sendo uma 
ação recorrente da equipe ao discutir sobre os encaminhamentos necessários e sobre as 
intervenções futuras. 

No entanto, apesar de ser notável a heterogeneidade de profissões e saberes que 
atuavam no dispositivo, constatou-se que algumas equipes não possuíam certos 
profissionais, sendo um fator que interfere na atuação e cuidado ao usuário. Além disso, 
o CREAS em questão estava temporariamente sem advogado, o que explicita um fator 
alarmante, tendo em vista que esse equipamento lida com situações que usualmente 
necessitam de uma intervenção do poder judiciário. Assim, a presença desse profissional 
é de extrema relevância para o acompanhamento efetivo do caso, bem como para as 
intervenções e orientações. 

Outro ponto a ser explicitado diz respeito à relevância da articulação com a rede, 
uma vez que promove a busca por estratégias e ações conjuntas com outros serviços, 
visando atuações efetivas e que promovam a superação da violação e o fortalecimento 
familiar. Tal articulação se faz necessária pela complexidade e multicausalidade dos 
casos (RIBEIRO; GOTO, 2012). Porém, apesar da importância dessa articulação, notou-se 
a dificuldade de realização do contato entre os serviços, inviabilizando o trabalho e a 
intervenção sobre a família, além do possível agravamento do caso. A respeito do sistema 
de garantia e de proteção à infância e à adolescência, é possível constatar que as entidades 
participantes desenvolvem ações com esses objetivos, porém não o fazem enquanto rede, 
fragilizando a articulação e uma melhor atuação sobre o caso (ALBERTO et al., 2008). 

Diante disso, os(as) psicólogos(as) que atuam nesse campo experienciam os 
dilemas estruturais advindos da precarização da política de assistência, sofrendo o 
impacto da falta de recursos materiais e humanos (SENRA; GUZZO, 2012). Nesse sentido, 
os investimentos são insuficientes e as políticas são fragmentadas e desarticuladas, 
dificultando a superação da situação de vulnerabilidade, sendo um fator notório no 
estágio. Tal realidade explicita a precariedade vinculada a essa política, pois, como 
expõem Yamamoto e Oliveira (2010, p. 19), “a assistência, permanece marcada como 
uma política ‘pobre’, voltada aos mais pobres”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante da experiência vivida a partir da imersão no Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (CREAS), foi possível constatar que 

 
[...] não se resolvem as questões sociais e a falta de acesso da população 
ao atendimento psicológico disponibilizando o profissional sem uma 
formação adequada ou infraestrutura de trabalho (SENRA; GUZZO, 
2012, p. 296). 
 

Diante disso, acentua-se a importância de uma atuação psicológica permeada pelo 
olhar crítico, uma vez que esse contexto convoca à reflexão a respeito da ausência 
histórica de investimento do Estado à população mais vulnerabilizada, bem como a uma 
atuação sobre a infância e a adolescência marcada por ações repressivas e punitivas 
(SENRA; GUZZO, 2012). Levando em consideração a atuação do(a) psicólogo(a) na 
proteção a crianças e adolescentes, foi possível constatar a importância que esse 
profissional possui no serviço. No entanto, percebe-se como uma formação deficitária 
promove uma atuação insuficiente e incompleta, sendo imprescindível uma formação e 
capacitação contínua que instrumentalize os(as) profissionais, especialmente no 
trabalho voltado à infância e à adolescência. 

Além disso, a presença de estagiários(as) de Psicologia em tal campo se mostra 
como um fator importante, tendo em vista a relevância da participação e atuação de 
quem ainda está no processo formativo. Essa imersão contribui tanto para os(as) 
profissionais que atuam nos dispositivos, como para os(as) estudantes, uma vez que é 
possível conhecer a realidade dos serviços públicos diante de uma prática permeada por 
desafios, potencialidades e dificuldades, que se relacionam à precariedade da política de 
assistência. 

Compreende-se também que a criação de novos equipamentos públicos não 
significa necessariamente uma alteração nas práticas profissionais conservadoras 
(SILVA, 2018). Isto posto, é fundamental a formação continuada desses profissionais que 
trabalham nos dispositivos da assistência, visando transpor a concepção de infância e de 
adolescência descontextualizada e que reproduz modelos que fixam identidades, 
objetivando novos modos de atuação que se aproximem da singularização. 

Por fim, o estágio na área da assistência, especificamente no CREAS, me fez 
compreender como a questão social é dura com a população mais vulnerabilizada. 
Percebi que o trabalho em tal campo, apesar dos obstáculos, não deve paralisar, já que 
estar em uma posição de referência para as famílias traz uma responsabilidade que deve 
promover um engajamento diante de tantos desafios. Dito isso, convido à reflexão a 
respeito da realidade que os usuários desses dispositivos vivenciam, a partir de um 
trecho retirado do conto “A guria dos 7” (BRUM, 2014, p. 102-103): 

 
Entre mim e a menina de rua criou-se uma relação de espelho. Nós 
acompanhávamos a vida uma da outra sem jamais termos nos falado 
novamente. Apenas nos cruzando pelas esquinas do centro. E espiando 
uma a outra, de longe. Ao testemunhar seu destino, ano após ano, e 
compará-lo ao meu, compreendi o que é desigualdade. A mais abjeta das 
desigualdades, a de origem. Compreendi que ela tinha me roubado 7 
cruzeiros e a inocência, mas que a nossa queda de braço ela já tinha 
perdido ao nascer. Eu vi, nós duas vimos, o que aconteceu comigo. E o 
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que aconteceu com ela. A diferença de nossos destinos se desenrolando 
num roteiro mudo pelas ruas da cidade pequena. 
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EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTO JUVENIL: DESAFIOS POSTOS AOS 
DIREITOS HUMANOS 

 
Arianne de Moura Soares 

Larissa Maria Souto Moura 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo tem como objeto a compreensão da exploração do trabalho 
infanto- juvenil enquanto uma grave violação de direitos de crianças e adolescentes 
vítimas diariamente por estar dentro da lógica do sistema capitalista e se insere 
enquanto uma expressão da questão social, que caracteriza as contradições 
estruturais e/ou conjunturais inerentes ao sistema, por este ser fundamentado nos 
princípios da desigualdade, da propriedade privada e da coisificação humana. 

Dessa forma, à existência de trabalho infantil em índices tão altos, reflete as 
condições gerais da população, transparecendo reflexos das desigualdades sociais, das 
múltiplas discriminações e do fortalecimento do processo de exclusão do sistema 
capitalista, construídos ao longo da história da humanidade, assim existindo um perfil de 
jovens explorados e exploráveis. 

Neste trabalho analisaremos a trajetória das políticas públicas voltadas a infância 
e a adolescência no Brasil, a realidade de crianças e adolescentes que se encontram em 
situação de exploração do trabalho infantil, onde há um processo de negação das 
condições mínimas de garantia da dignidade humana, bem como de um crescimento 
saudável, estando expostas à diversos tipos de violência, física, sexual, psicológica e moral, 
quais os limites do campo teórico tendo em vista que é um assunto invisibilidade 
historicamente, bem como o trabalho infantil é mensurado no Brasil. 

O Trabalho Infantil ainda hoje é tido como uma alternativa a fuga da miséria e do 
abandono, isso vai depender da classe social do indivíduo, pois por mais que a exploração 
pelo trabalho infantil seja um fenômeno histórico, ele é também muito recorrente nos 
países subdesenvolvidos e protagonizado por famílias em situação de extrema pobreza. 
Porém o trabalho infantil também é sustentado culturalmente por seu caráter 
moralizador, que joga para o indivíduo a responsabilidade por sua subsistência, que 
isenta o Estado, a sociedade e em alguns casos também a família de compreender a 
dimensão perversa que isso tem. E que também incute no labor um sentido de 
dignificação. 

Estudiosos do tema, educadores, magistrados e movimentos de defesa dos direitos 
das crianças e do adolescente colocam o trabalho infantil como uma das piores e mais 
perversa formas de exploração do homem, por retirar de forma nefasta um espaço do 
indivíduo que é caro à sua formação enquanto sujeito social, colocando nele o peso de 
existir numa sociedade desigual. Porque a exploração de crianças ultrapassa inclusive os 
limites de exploração da força, mas também da ingenuidade, da vulnerabilidade, da 
necessidade. 
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2 BREVE HISTÓRICO DAS POLÍTICAS VOLTADAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 

A princípio a criança era vista como um ser transitivo, um sujeito no tempo que 
estava em constante evolução. A infância era resumida aos primeiros anos, onde a criança 
dependia de seus genitores para realizar as suas necessidades básicas. Passados essa fase, 
a criança já era aglutinada no grupo dos adultos, como se fosse um adulto em miniatura, 
e era ensinado por eles o trivial para ser como eles; adultos, prontos para o trabalho e 
para enfrentar os desafios da vida longe do seio familiar, que passava pelos mesmos 
processos que uma pessoa com a idade mais avançada passava sem a mínima restrição a 
sua condição física, emocional, psicológicas, entre outras. Esse aspecto, do ser em 
desenvolvimento evolutivo, servia para enquadrar qualquer ser que não se encontrasse 
na fase adulta, ou seja, crianças e adolescentes, como se vivessem apenas em função da 
aprendizagem, uma preparação para o trabalho que muitas vezes era compreendida por 
meio do exemplo familiar. 

Na Idade Média a infância não era pensada como categoria social. “A passagem da 
criança pela família e pela sociedade era muito breve e muito insignificante para que 
tivesse tempo ou razão de forçar a memória e tocar a sensibilidade” (ARIÈS, 1981, p. 4). 

Inicialmente, cabia a Igreja a tarefa de assistir a crianças e adolescentes 
abandonados por suas famílias. Na Europa foram criados diversos asilos, a partir do 
século XII, as crianças nascidas na “ilegitimidade” e na pobreza eram destinadas aos 
conventos e aos hospitais. No Brasil - colônia, o império de Portugal instalou no País a 
roda dos expostos e designou à Irmandade da Misericórdia a responsabilidade pelas 
crianças ali deixadas. 

A assistência específica a infância no Brasil só é compreendida a partir de 1930, no 
golpe de Getúlio Vargas, quando as questões relativas a esse grupo social tornam-se uma 
preocupação pública. Nesse período há um crescimento da intervenção do Estado na 
articulação do econômico, do social e do político. A criação do Código de Menores em 1927 
e do Serviço de Assistência ao Menor – SAM, em 1941, simbolizou o reconhecimento do 
problema da infância como uma expressão da questão social pelo Estado e também pela 
Sociedade Civil. 

O Serviço de Assistência ao Menor- SAM era ligado ao então Ministério da Justiça e 
do Interior, e tinha como objetivo proporcionar em todo o território nacional, uma 
assistência social às crianças e adolescentes carentes em conflito com a lei. A instituição 
possuía uma perspectiva corretiva e em alguns casos protecionistas, usando da 
valorização de estudos e pesquisas necessárias à intervenção, bem como a assistência 
psicopedagógica aquele grupo. Os objetivos do SAM não se concretizaram pelas seguintes 
razões: os estados e federações responsáveis pela assistência financeira à instituição não 
contribuíram o suficiente ou não contribuíram para a materialização desta assistência; e 
as escolas de reeducação utilizavam de coerção como instrumento corretivo, além disso, 
disciplinas e maus tratos eram métodos utilizados nesse processo de correção. 

Alvo de diversas críticas por meio de setores da Sociedade Civil e também do 
próprio Estado, o serviço foi fechado em 1964 e em seu lugar foi criada a Fundação 
Nacional de Bem estar do Menor - FUNABEM por meio da lei nº 4.513. 

Em 14 de julho de 1965 foi aprovado o artigo 4 do Estatuto da Funabem através do 
Decreto 56.575 que dispunha sobre os principais objetivos da instituição, acerca destes 
podemos destacar: formular e implantar a Política Nacional de Bem-Estar do Menor 
através do estudo do problema e de planejamento qualificado das intervenções; orientar 
a coordenação e a supervisão das instituições que executam a política; assegurar a 
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prioridade aos programas visando à integração do menor a comunidade, pela assistência 
à sua família e colocações em famílias substitutas: promover a criação de instituições para 
menores com características próximas àquelas que constituíam o ambiente familiar, e 
adaptar a este objetivo as instituições existentes, de forma a que uma colocação de menor 
somente seja realizada por falta de instituições ou por decisão judiciária; respeitar as 
necessidades de cada região do país, suas especificidades, encorajando as iniciativas 
locais públicas ou privadas (CARVALHO, 2000, p. 186). 

No pós-64 foi implantado no Brasil o Sistema Nacional de Assistência ao Menor, o 
qual possuía dois argumentos que explicitam sua lógica, de por um lado, centralizar a 
decisão e a orientação da política e do problema da criança ou do adolescente numa 
instituição de caráter normativo-coercitivo, e descentralizar a execução da Política 
Nacional de Bem-Estar do Menor - PNBEM, por meio da criação das Fundações Estaduais 
do Menor – FEBEM. E por outro lado, a ditadura civil-militar imputava um modelo de 
gestão técnico e autoritário nas instituições, o que apresentava limitações ao 
desenvolvimento de projetos de acordo com as especificidades regionais e locais. 

 
A ditadura civil-militar operou inúmeras mudanças na sociedade 
brasileira, deixando muitas consequências. Durante pouco mais de vinte 
anos, o Brasil modificou-se política, econômica e socialmente. Além das 
cassações, torturas, censuras, assassinatos, desaparecimentos e outras 
investidas contra as liberdades democráticas, a “Revolução” de 1964 
centralizou e especializou as políticas voltadas para as crianças e jovens 
pobres brasileiros, inscrevendo-as, também, em um modelo coercitivo-
repressivo. Como consequência, nos legou mais algumas décadas de um 
tratamento desumano e “estigmatizante” voltado às populações mais 
desfavorecidas que, também, por conta do desenvolvimento econômico 
desigual, tornaram-se um grupo ainda maior entre os brasileiros. 
(BERCHER, 2011). 
 

As políticas dirigidas à infância frequentemente traziam consigo a necessidade de 
controle da população pobre, como resultado de um processo de criminalização que 
contribuía para a não efetivação da proteção e também para o fortalecimento de estigmas 
negativos em torno daquela população. 

No contexto da transição democrática, é possível observar positivas mudanças em 
favor da criança e adolescente de 1980 a 1990 no Brasil. Em 1985 o governo da Nova 
República anuncia o Programa de Prioridades Sociais, um compilado de intenções 
democráticas constitutivos da nova fase política a que o país estava destinado. 

Neste conjunto de intenções encontrava-se o Programa de “Prioridade à Criança” 
que tinha a Legião Brasileira de Assistência - LBA como responsável, e com destinação ao 
público etário de 0 a 6 anos. 

No que tange a mudança na formulação política, foi em 1986, depois do processo 
de abertura dos trabalhos que resultaram na Constituição Federal de 1988. 

A Sociedade Civil, em 1987 foi a responsável pela criação da Comissão Nacional 
Criança e Constituinte composta por representações das organizações governamentais e 
não- governamentais, que se reuniram em mais de 600 grupos de trabalhos espalhados 
pelo país e formularam uma lista de recomendações sobre os direitos das crianças e 
adolescentes, gerando uma significativa pressão nos resultados da Constituição. 

Conforme as orientações propostas para a Política Nacional de Bem-Estar do 
Menor no período de 1987/1989 ficou definido como prioridade o atendimento a crianças 
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e adolescentes com idades de 7 a 18 anos em extrema situação de risco social e pessoal. 
(MPAS/Funabem, 1987). A concepção de alto risco social e pessoal dizia respeito a 
crianças marginalizadas e inseridas em condição de exploração pelo trabalho, 
“profissionalização irregular” (que caracterizavam situações conflitivas com a lei, além de 
mendicância e de exploração sexual), em situação de rua e encarcerada nas instituições. 
E o objetivo principal após essa mudança conjuntural era de viabilizar a mudança político 
institucional através de uma divisão progressiva das ações, estabelecendo como 
prioridade àquelas voltadas ao resgate da cidadania de crianças e adolescentes e o 
fortalecimento da família. No entanto, as materializações de todas as propostas contidas 
nesse pacto sofriam com o mesmo desafio, dos serviços anteriores, como o Código de 
Menores, que era o aspecto autoritário e irregular ao que se propunha. E isso só mudou 
em 1990, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. 

Através da Lei nº 8.069, em 13 de julho de 1990, foi aprovado o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, que entrou em vigor em 14 de outubro de 1990. Trata-se da lei aprovada 
em conformidade com a Convenção Internacional dos Direitos da Criança. 

O ECA regulamenta dois artigos da Constituição Federal, 227 e 228, que estão em 
consonância com a doutrina das Nações Unidas e que estabelecem a proteção integral, a 
qual considera a criança e o/a adolescente como sujeitos de direitos, seres em 
desenvolvimento e detentores de prioridade absoluta, sob responsabilidade de atores 
como o Estado, a família e a sociedade. 

O artigo 227 da Constituição de 1988 foi alterado para incorporar a juventude 
através da Emenda Constitucional nº 65/2010. E o texto passa a se configurar da seguinte 
forma: 

 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 
2016). 

 
Já o artigo 228 determina que seja penalmente inimputável aos menores de dezoito 

anos, sujeitos às normas da legislação especial (Constituição Federal, 2016). 
Na conjuntura atual, esse artigo sofre risco de ser alterado e certamente, risco 

maior sofre a quem ele resguarda. A redução da maioridade penal representa um enorme 
retrocesso na vida de adolescentes e jovens brasileiros e se apresenta com um grau 
mínimo para a solução dos problemas envolvendo a segurança pública do país. A proposta 
está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e há previsão para ser 
votada em 2018. 

A concepção da proteção integral pressupõe métodos de intervenção não mais 
punitivos e coercitivos como no Código de Menores, respeitando, sobretudo as fases de 
desenvolvimento biopsicossocial de crianças e adolescentes. 
 

As linhas de ação da política de atendimento, segundo o artigo 87 do ECA, 
definem as mudanças de concepção da situação irregular, destinada a 
uma menoridade particular, para o paradigma da proteção integral 
abrangendo todas as crianças e adolescentes.7 Estas compreendem: as 
políticas sociais básicas consideradas direitos do cidadão e dever do 



562 

 

Estado, tais como saúde, educação, trabalho, lazer, segurança, dentre 
outras; política de assistência social, voltada para aqueles que dela 
necessitem independente de contribuição  à Seguridade Social; serviços 
especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de 
negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão: 
proteção especial e defesa de direitos (CARVALHO, 2000). 
 

No que concerne a Política Nacional da Assistência Social (PNAS), ela foi 
consolidada em 2004 e trata-se de uma política pública de Estado integrada no tripé da 
Seguridade Social, juntamente com as Políticas de Saúde e Previdência, tendo como marco 
legal dessa junção a Lei 8.742/1993, a LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social, que 
possui o objetivo de assegurar a efetivação dos artigos 203 e 204 da Constituição Federal 
de 2018, dos quais determinam a obrigatoriedade do Estado em garantir os direitos 
sociais do cidadão. Além disso, a Política de Assistência busca incorporar as demandas 
emergentes da sociedade brasileira no que se refere à responsabilidade política de 
esclarecer e efetivar as diretrizes na confirmação da assistência social como direito a ser 
viabilizado pelo Estado; implanta o Sistema Único da Assistência Social – SUAS, aprovado 
pela IV Conferência Nacional de Assistência Social que aconteceu ao final e 2003. 

Os princípios que regem a LOAS versam pela garantia dos mínimos sociais e a 
promoção de condições para o atendimento das eventualidades sociais, e a 
universalização dos direitos sociais. O SUAS deve ser projetado e efetivado pelo governo 
em âmbito federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, em unidade com a sociedade 
civil, visando à organização dos serviços, programas e benefícios da Assistência Social, e 
consolidando-a enquanto política pública, a fim de desmistificar a lógica assistencialista 
de um Estado paternalista. 

O surgimento da política de Assistência Social no Brasil altera a forma de atenção 
a criança e adolescente, no momento em que foca a sua intervenção na instituição familiar, 
reconhecendo a diretriz do direito à convivência familiar e comunitária. 

 
3 DIREITOS HUMANOS A INFÂNCIA E JUVENTUDE 
 

É notório a constante negação de direitos das crianças e adolescentes ao longo da 
história, por isso quando falamos de trabalho infantil entendemos como um processo 
construído e reproduzido de forma sócio-histórica, que aparece sob o contexto do conflito 
entre capital e trabalho posto pelo sistema vigente. O trabalho infantil surge como forma 
de subsistência, como resultado da coerção econômica que atinge o público infanto-
juvenil e suas famílias (SOBRINHO, 2010), assim submetendo-os a serem explorados 
correndo risco de danos a saúde, integridade física, abandono a educação formal, ou seja, 
atingindo diretamente o direito a infância e a qualidade de vida. 

Palmeira Sobrinho (2010), define o trabalho infantil como qualquer prestação de 
serviço que por razão das condições socioambientais e fisiológicos antecedem ou são 
simultâneas ao estágio que da puberdade e que por isso resultam a danos à saúde, a 
integridade física, moral e psicossocial. Nesse sentido é uma violação dos direitos 
humanos tendo em vista que corrompe a criança ou o adolescente e o impele de exercer 
o direito à infância com dignidade, ao brincar e em muitos casos acarreta em evasão 
escolar. Nesse sentido, a criança e/ou o adolescente sofre o processo de negação de sua 
categoria social e passa se compreender como adulto que possui responsabilidades 
demarcadas pela sociabilidade capitalista-patriarcal-racista e adultocentrica. As crianças 
e os adolescentes expostos a exploração do trabalho infantil, tem como marcadores: a cor 
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e a pobreza extrema. Ou seja, são eles em sua maioria jovens negros que são direcionados 
ao sopro da desigualdade social e racismo estrutural que sustentam a sociedade 
brasileira, ao processo de exploração do trabalho de forma precoce, como bem explica 
Custódio 2006, quando diz que, 

 
O controle das bases populares, constituídas por indígenas, escravos 
negros e uma população livre empobrecida, permaneceu ao longo de todo 
o período, por meio do controle paroquial e do coronelismo consolidando 
elementos políticos importantes para a manutenção de um sistema 
econômico baseado na produção agrária exportadora de matéria-prima e 
importadora de manufaturados, especialmente na primeira metade do 
período imperial (CUSTÓDIO 2006, p.28). 
 

Isso é expresso na PNAD contínua de 2016 em forma de dados, apesar dos limites 
da pesquisa, foram entrevistadas 40,1 milhões de crianças de 5 a 17 anos em todo Brasil, 
dentre essas 1,8 milhões estavam em atividades de trabalho na semana da pesquisa, em 
sua maioria negros, pardos e pretos, dos jovens trabalhadores entrevistados 71,8% são 
do sexo masculino e 63,2% deles são negros. 

Apesar de números exorbitantes, estima-se que são ainda maiores vista a PNAD 
exclui as crianças e adolescentes que não tem acesso a moradia, ou seja, as que estão em 
situação de rua. Além disso, existe, 

 
A invisibilidade do trabalho infantil doméstico não se faz apenas na 
realidade de exploração de crianças e adolescentes, mas também no 
campo teórico, já que são reduzidos os estudos e pesquisas sobre um 
tema demonstrando a contradição pelas próprias características de 
violência e exploração, sob as quais convivem milhares de meninas e 
meninos trabalhadores domésticos. (CUSTÓDIO, 2006, p. 13). 
 

Nessa categoria de trabalho infantil por vezes considerado “apenas” como ajuda, 
sendo em âmbito familiar ou na prestação de serviços a terceiros. 

É importante ressaltar que o no Brasil o trabalho infantil é constitucional apenas, 
a partir dos 16 anos, exceto em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre e na 
condição de aprendiz a partir dos 14 anos, entretanto apenas 10,5% de 14 e 15 anos e 
29,2 % de 16 e 17 anos são registrados junto ao ministério do trabalho, segundo dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) contínua de 2016, que também 
aponta a não remuneração de 21% dos jovens dessa faixa etária e 74% de 5 a 13 anos de 
idade quando o trabalho infantil é considerado ilegal. 

Além disso, a pesquisa mostrou que entre as crianças e adolescentes que 
trabalhavam e tinha remuneração, as que estudavam recebiam, menos do que as que não 
estudavam em média o que expressa que trabalho infantil afeta diretamente no abandono 
escolar e na qualidade do ensino formal que essas crianças recebem porque fora da escola 
os jovens têm mais tempo para se dedicar ao trabalho. 

 
4 O RETRATO DA CONTRADIÇÃO: É POSSÍVEL MENSURAR QUALIDADE DE VIDA 
FRENTE A UM PROCESSO DE EXPLORAÇÃO? 

 
Retomando o Artigo 227 da Constituição Federal, podemos compreender que os 

direitos humanos de crianças e adolescentes representam também deveres aos seus 
responsáveis, já mencionados, a família, a sociedade e o Estado. 
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Por mais que o Brasil possua a mais avançada e admirável legislação do mundo em 
defesa de direitos de crianças e adolescentes, é também o país onde o desrespeito, a 
exploração, a negligência e principalmente a violência se fazem realidade determinante 
ao desenvolvimento estrutural destes grupos sociais. Muitos ainda desconhecem a 
existência de tais direitos. 

E como pensar sobre qualidade de vida a uma população que não possui condições 
plenas ao trabalho, sobretudo na sociabilidade capitalista marcada pela desigualdade 
expressa na pobreza extrema? Impossível. 

A exploração do trabalho infanto-juvenil é uma violação não apenas simbólica, mas 
determinante na vida da infância pobre e marginalizada. E possui um viés estrutural e 
histórico, sendo expressão da contradição imposta pela dinâmica do capital. 

“Como pessoas humanas, as crianças e os adolescentes têm direitos humanos. 
Como cidadãos, têm direitos civis. Como pessoas em desenvolvimento têm ainda direito a 
proteção integral” como aponta Lobo (1997, p. 21), mas em uma sociedade que se 
constitui baseada na acumulação e obtenção de lucro as crianças e adolescentes são 
automaticamente expostos a exploração a depender da classe que o corresponda. 

Na esperança de debater sobre o tema e assim avançar na discussão dos direitos 
das crianças e adolescentes exploradas surge a figura de Iqbal Masih, uma criança que 
viveu apenas treze anos, mas deixou um importante legado na luta contra o labor infantil. 
A História de Iqbal traz um grande exemplo, porque aos quatro anos ele foi obrigado a 
trabalhar em troca do pagamento de uma dívida que sua família havia feito com um 
importante empresário do ramo de tapetes do Paquistão - seu país de origem. Iqbal teve 
em seu corpo as marcas da tortura e da exploração que as crianças sofriam, e nunca se 
conformou com a posição em que foi posto. Ele foi uma criança que incomodou os 
empresários da região. Armou formas de fuga, conscientiza crianças exploradas a se 
rebelarem também, participou de missões para libertação destas. Iqbal ficou reconhecido 
por sua bravura. E dizia não ter medo do homem que o torturou. Ele foi assassinado pela 
máfia do tapete em 1995, mas para esse crime nunca houve justiça. 

O Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF qualifica trabalho precoce 
como: 

I) aquele realizado em tempo integral, em idade muito jovem; II) o de longas 
jornadas; III) o que conduza a situações de estresse físico, social ou psicológico ou que 
seja prejudicial ao pleno desenvolvimento psicossocial; IV) o exercido nas ruas em 
condições de risco para a saúde e a integridade física e moral das crianças; V) aquele 
incompatível com a frequência na escola; VI) o que exija responsabilidades excessivas 
para a idade; VII) o que comprometa e ameace a dignidade e a autoestima da criança, em 
particular quando relacionado com trabalho forçado e com exploração sexual; e VIII) 
trabalhos sub-remunerados (UNICEF, 1997). 

A matéria publicada no jornal Brasil de Fato no dia 12 de junho de 2017- Dia 
Mundial de Combate ao Trabalho Infantil- destaca que a Região Sul possui o maior índice 
desta exploração no Brasil com 8,3% das crianças e adolescentes ocupados, segundo os 
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 2015). A atividade que 
mais explora crianças e adolescentes hoje no Brasil é a agrícola. Isso se dá pelo fato de 
muitas famílias assinarem contratos com indústrias agrárias que estabelecem uma cota 
mínima de produtividade, e ainda assim é fato que um casal de trabalhadores não 
consegue atingir a meta, por esse motivo acaba sendo necessidade a ajuda dos filhos no 
trabalho, porém estes não recebem o equivalente a um adulto caracterizando assim a 
exploração. 
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O Estado do Paraná vem apresentando avanços na diminuição dos números de 
crianças e adolescentes trabalhando, porém esses [números] ainda são muitos altos. Entre 
2004 e 2014 houve uma diminuição de aproximadamente 141 mil casos, apesar disso os 
189 mil que permanecem no Estado expõem uma realidade que precisa ser fortemente 
combatida. 

Combatida, pois dados do IBGE mostram que no Brasil 2,7 milhões de crianças 
entre 5 e 17 anos encontra-se em situação de exploração. Prejudicando assim um futuro 
que não é só deles, mas também nosso, se pararmos para analisar qual é a sociedade que 
se forma a partir do suor de tantas crianças e adolescentes? Que condições sociais de 
ascensão possuíram? Estudos demonstram que o trabalho infantil possui uma relação 
estreita com a pobreza. E isso estabelece uma perversidade descomunal, uma vez que a 
exploração é extrema e não só com crianças e adolescentes, mas também de adultos. 

Segundo matéria publicada na Revista Exame sobre o relatório “Brasil Livre de 
Trabalho Infantil: o debate sobre as estratégias para eliminar a exploração de crianças e 
adolescentes”, um estudo detalhado sobre a exploração de crianças e adolescentes no país 
apresentado pela Repórter Brasil e foi lançado durante a sessão da Frente Parlamentar 
em Defesa dos Direitos Humanos, no Congresso Nacional, em Brasília no dia 08/05/13. E 
que tem como objetivo fortalecer o debate sobre como aprimorar o combate e erradicar 
tal prática. Demonstra que a maior dificuldade no combate ao Trabalho Infantil está na 
identificação, prevenção e erradicação das piores formas de trabalho infantil (TIP), pois 
são muitos os casos. 

A aceitação cultural do trabalho, como agente moralizador educativo contra a 
violência também se apresenta como um entrave para o combate. A seguir 
apresentaremos as atividades que contêm registro de exercício infantil e que estão 
presentes no relatório. 

 
4.1 Trabalho doméstico 
 

O trabalho doméstico foi proibido para menores de 18 anos através do Decreto 
6481/2008, por compreender que essa é uma atividade muito recorrente ainda mais 
entre as meninas, que desde muito novas estão passíveis a longas jornadas de trabalho 
não só em suas casas, mas na de terceiros. O trabalho doméstico é um dos mais difíceis de 
identificar, pois a fiscalização do Ministério do Trabalho não tem autorização para 
adentrar as residências sem mandado judicial. 

Além disso, o trabalho doméstico se configura no ideário popular como atividade 
de caridade, e isso pressupõem uma análise de como a sociedade foi constituída, no 
regime escravocrata e também paternalista. Famílias pobres do interior ou da cidade 
tinham e ainda tem o sentimento de apadrinhamento de seus filhos para coronéis ou ricas 
damas de caridade, isso para a garantia de um futuro para eles/elas, e/ou para a 
subsistência da família. E quando solicitado, as crianças saiam do seio familiar para 
trabalhar em troca de estudo ou de comida. Remuneração não era lei, até porque o 
trabalho também era colocado na formação de caráter da criança. “Se trabalho doméstico 
fosse bom para o desenvolvimento da criança, filho de rico trabalharia”, observou à ONG 
Repórter Brasil. 
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4.2 Trabalho infantil nas cidades 
 

Os grandes centros urbanos também são espaços de desumanização, invisibilidade 
e altos índices de violação. E são entre elas que se encontram as piores formas de 
exploração, algumas das atividades envolvem mendicância (que nem é considerado tanto 
enquanto trabalho, mas que se coloca como uma alternativa para o mínimo sustento). E 
as crianças e adolescentes se inserem nas mais diversas formas no trabalho, seja como 
carregadores de frutas em feiras livre; os catadores de latinhas, papelões, em ruas e lixões; 
vendedores de produtos em semáforos e em transportes públicos; malabaristas e também 
as que são diariamente cooptadas pelo narcotráfico e as que vivem hoje em situação de 
rua e da rua “sobrevivem”. 

Os “encantos” da sociedade do consumo apresentam para crianças e adolescentes 
o desejo como fator determinante para que as crianças também estejam trabalhando. Isso 
porque estudos apontam que a exploração do trabalho infanto-juvenil não é apenas 
resultado de miséria e fome, mas também de uma pobreza insuficiente de provimento de 
conforto e de superação dos desejos postos para a infância e para a juventude. 

O Ministério do Trabalho e Emprego põe a dificuldade de fiscalização dessas 
atividades supracitadas, na rotatividade característica da cidade e de seus horários, nas 
que envolvem o narcotráfico a dificuldade é porque qualquer ação pressupõe contato com 
as forças de segurança. 

 
4.3 Trabalho na agricultura familiar 
 

O setor agrícola e extrativista é o que mais concentra meninas e meninos inseridos 
no trabalho pela agricultura familiar e não recebem pelas atividades. A 
desresponsabilizarão do Estado no provimento de políticas públicas para o 
fortalecimento da educação no campo e também para a superação do trabalho infantil faz 
recair sobre as famílias as críticas por seus filhos trabalharem. Quando olho para minha 
filha, que hoje tem cinco anos, e imagino que eu comecei a trabalhar na idade dela, eu me 
apavoro, afirmou a diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
(Contag), Maria Elenice Anastácio, no relatório. 

Programas de transferência de renda isolados de outras políticas na área rural não 
foram suficientes para gerar melhorias reais na educação, e isto representou impacto nas 
populações ribeirinhas e indígenas. Uma alternativa para a superação da exploração do 
trabalho infantil seria exigir que as empresas compradora dos produtores rurais se 
responsabilizassem por proporcionar formas que possibilitem ao trabalhador a execução 
de seus ofícios sem precisar de mão de obra infantil. 

 
4.4 O trabalho na exploração sexual 
 

“Segundo relatório da Secretaria de Direitos Humanos (SDH), entre 2005 e 2010, o 
Disque 100 recebeu quase 28 mil denúncias de exploração sexual de crianças e 
adolescentes, vindas de quase três mil cidades” (REPÓRTER BRASIL, 2013). 

E à proporção que exploração sexual infantil no Brasil tem é muito alta, por mais 
que estudos apontam que os dados notificados não são nem um quarto do que expressa a 
realidade. A exploração sexual se caracteriza como crime com pena prevista entre 4 e 10 
anos de prisão. Entretanto devida a vagarosidade do judiciário, procuradores vem 
optando por acionar os criminosos na seara cível, ou seja, cobrando pelos danos do crime. 
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A questão que aqui deve ser analisada é que, o crime de exploração sexual funciona 
através de uma rede, que leva a outras práticas ilícitas, como o consumo de drogas, 
geração de violência, tráfico e etc. E que também envolve sujeitos influentes, tanto 
economicamente quanto politicamente. A probabilidade de novas vítimas é imensa e a 
punição posta para o criminoso que coaduna com a prática não tem tantas chances de 
efetivar a superação do crime. Por isso a dificuldade de combate desta, que sofre 
rebatimentos culturais e que pode ser a mais cruel e delicada forma de exploração. 

 
5 OS DISPOSITIVOS LEGAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PREVENÇÃO E 
ERRADICAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 
 

Todavia as medidas de proteção ao trabalho infanto-juvenil passaram a ter maior 
relevância e uma nova mentalidade após a criação da Organização Internacional do 
Trabalho – OIT em 1919. Os organismos internacionais sempre tiveram muita relevância 
na legislação brasileira, e principalmente no amparo as crianças e aos adolescentes. Os 
princípios estabelecidos na Constituição de 88 estão em conformidade com as atuais 
disposições das convenções n° 138 e 182 da OIT. 

Lutar contra o trabalho infantojuvenil está incluída nas prioridades da OIT, e dada 
à compreensão da mesma que esse tipo de labor não é digno, e não contribui para a 
diminuição da pobreza e tira das crianças os seus direitos à saúde, à educação, e ao gozo 
de sua condição de criança. Com a intenção de combater mais efetivamente a exploração 
do trabalho infantil a OIT inaugurou em 1992 o Programa Internacional para a Eliminação 
do Trabalho Infantil (IPEC), o qual se tornou o maior programa mundial de cooperação 
técnica contra o trabalho infantil. Sua política foi executada em diversas instâncias do 
poder público e da sociedade civil organizada, ampliando os direitos das crianças e 
adolescentes. 

O artigo XXXIII da Constituição Federal (1988) demarca a proibição de trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho aos 
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; 

O Estatuto da Criança e do Adolescente surge em 1990 num contexto em que 
mundialmente representou um avanço significativo na determinação de crianças e 
adolescentes enquanto sujeitos de direitos devido à aprovação da Convenção sobre os 
Direitos das Crianças (1989), um documento que estabeleceu um novo paradigma de 
proteção à infância e à adolescência e que foi ratificado pelo Brasil em 1990 e teve ampla 
ratificação pelo mundo e nacionalmente estava sendo implementada a Constituição 
Federal de 88, possuidora de um extremo caráter democrático após um longo período de 
ditadura. 

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As complexidades do sistema capitalista, em suas contradições exploradora e 
opressora, entendemos que as condições do capital desumaniza e reduz o ser humano e 
seus direitos a mercadorias e privilégios. Deste modo, os sujeitos tornam-se mercadorias 
capazes de criar valor por meio da exploração de sua força de trabalho e são 
marginalizados socialmente. 

Compreendemos que o trabalho infantojuvenil é a pior violação dos direitos 
humanos porque a utilização da mão de obra infanto-juvenil gera sequestro a infância, em 
uma imposição da situação de pobreza na qual vivem e de forma prejudiciais ao seu pleno 
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desenvolvimento. Crianças e adolescentes em situação são marginalizados e afetados 
pelas condições de insalubridade e negação de direitos, uma vez que a sua fase de 
desenvolvimento é comprometida, pois este não possui condições estruturais para se 
desenvolver nos âmbitos escolares, de saúde, cultura, entre outros. 

Propomos também abordar as questões envolventes a qualidade de vida no 
trabalho, entretanto, compreendemos que crianças e adolescentes não estão aptos ao 
trabalho, e sendo assim, qualquer exposição destes a atividades laborais, seja que 
natureza for, se caracterizará como a exploração de suas capacidades físicas e mentais. 

Dito isto, reafirmamos que a Exploração do Trabalho Infanto-juvenil é uma grave 
violação de direitos humanos e que deve ser combatido em todos os âmbitos, porém o 
rompimento radical dessa e de outras formas de opressões contra a classe trabalhadora, 
só será possível em uma sociedade que tenha por vias dos oprimidos superados o sistema 
capitalista. 
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VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS NA MÍDIA E RESISTÊNCIA: O CASO DIANA NO 
JORNAL AQUI PE 

 
Ana Maria Conceição Veloso 

Patrícia Paixão de Oliveira Leite 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

No dia 1° de setembro de 2017, o jornal pernambucano Aqui PE publicou, na sua 
capa, uma foto com a imagem de uma mulher morta, caída no asfalto, com parte da 
genitália à mostra. A manchete dizia “Flanelinha assassinada a pauladas no Recife 
Antigo”, acompanhada da chamada, em letras garrafais: “Briga fatal na Rua da Guia”. 
Abaixo, vinha o lead explicativo: “O corpo foi encontrado ontem dentro de um 
estacionamento privado na Rua da Guia. Ao lado do cadáver, estava um pedaço grande 
de madeira, sujo de sangue e cabelo. O companheiro da vítima é o maior suspeito do 
homicídio”. Foi essa a abordagem adotada pelo periódico para cobrir mais um suposto 
caso de Feminicídio no Estado, que em 2017 vitimou 222 mulheres, de acordo com a 
Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. A mulher negra e pobre estampada na capa se 
chamava Diana. Suas partes íntimas, expostas na fotografia, e as letras impressas naquela 
primeira página reforçaram um discurso misógino, classista e racista. 

Misto de sensacionalismo e espetacularização, a matéria gerou indignação em 
representantes de diversas entidades não governamentais e movimentos sociais que 
militam no campo de defesa dos direitos humanos183, que em uma ação coletiva 
publicaram, no dia 5 de setembro, uma nota de repúdio à capa, sob o título “O Aqui PE 
precisa se retratar para poder se auto intitular de jornal”. Com discurso forte e 
contundente, o texto começava dizendo que “um dos principais perigos do jornalismo 
refém dos princípios mercadológicos é tratar a informação como algo 
descontextualizado, perecível e como um retrato do senso comum, ainda que seja 
preconceituoso”. E segue denunciando que “o tratamento jocoso e sádico do caso é mais 
uma prova da irresponsabilidade desse tipo de periódico com a vida das mulheres, em 
especial se forem pretas e pobres”. 

A nota de repúdio foi enviada à 8ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania 
do Recife, com atuação na promoção e defesa dos direitos humanos, que integra o 
Ministério Público do Estado de Pernambuco (MPPE), sendo representada pelo 
promotor Maxwell Vignoli, que instaurou um Inquérito Civil Público contra o Aqui PE. 
Na justificativa do documento, ressalta-se que o objetivo do Ministério Público, neste 

 
183 Vinte e cinco entidades assinaram a nota. São elas: Associação Cultural Anjo Azul (Acra); ARPPE - 

Associação das Rádios Populares de Pernambuco; Centro das Mulheres do Cabo; Centro de Cultura Luiz 

Freire (CCLF); Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá; Cendhec - Centro Dom Helder Câmara de 

Estudos e Ação Social; Ciranda Comunicação; Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas de 

Pernambuco; Dialógica Comunicação Estratégica; Fopecom - Fórum Pernambucano de Comunicação; 

Fórum de Mulheres de Pernambuco; Gajop - Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares; 

Instituto Patrícia Galvão - Mídia e Direitos; Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social; Movimento 

Nacional de Direitos Humanos; Observatório da Mulher; Observatório de Mídia da UFPE; Rede Mulher e 

Mídia; REMFA - Rede de Mulheres Feministas e Antiproibicionistas; SOS Corpo; Terral - Coletivo de 

Comunicação Popular; Rede de Mulheres Negras de Pernambuco; Marcha Mundial das Mulheres; SOF – 

Sempreviva Organização Feminista; REF – Rede Economia e Feminismo. 
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caso, é “garantir o direito à comunicação em consonância com o direito à dignidade e aos 
demais direitos humanos”. 

Considerado um jornal popularesco, a página do periódico na rede Facebook 
ressalta que “O Aqui PE é um jornal que fala a língua do povo e, ao mesmo tempo, tem o 
selo de qualidade do Diario de Pernambuco”. De fato, o Aqui PE e o Diario de Pernambuco 
integram o mesmo grupo empresarial – o R2 –, tendo como presidente Alexandre Rands 
e vice-presidente institucional Lauro Gusmão. Com uma longa história e tradição, o 
Diario de Pernambuco é o jornal mais antigo da América Latina, ainda em circulação, 
com data de fundação em 1825, tendo como patrono Antonino José de Miranda Falcão. 
Ali, era o momento da independência do Brasil e “(...) o movimento de esquerda 
continuava sendo reprimido pela república, que vetava qualquer iniciativa de 
divulgação desses ideais. Eis que surge, em 7 de novembro e 1825, o Diario de 
Pernambuco, jornal que nasceu para defender posições conservadoras” 
(VASCONCELOS; VELOSO, 2016, p. 3). Posteriormente, em 1931, foi adquirido por Assis 
Chateaubriand, proprietário dos Diários Associados (VASCONCELOS; VELOSO, 2016, p. 
3). Pode-se dizer que o Aqui PE pretende se colocar no mercado como veículo 
“popular”, primando por matérias curtas e sem muita profundidade. Ainda na sua página 
do Facebook, o periódico propaga que é líder em circulação de Pernambuco e que “nele 
você pode conferir notícias sobre segurança pública, celebridades e esportes”. É 
publicado em tamanho tabloide e custa R$ 1,00 por edição (valor atualizado). Mas não é 
incomum o jornal deslizar do pretenso viés popular para incidir em violações, por meio 
da objetificação do corpo de mulheres, bem como da exposição de cenas de violência 
urbana com um discurso de denuncismo. 

A trama discursiva que o caso do Aqui PE trouxe à tona fez despertar um 
importante objeto de estudo, com foco na intersecção entre questões que envolvem os 
temas da mídia, direitos humanos, raça, classe e gênero. Os veículos de comunicação, que 
deveriam cumprir a sua função social de disseminar uma cultura em direitos humanos, 
violam esses direitos, adotando discursos misóginos, racistas e classistas. Assim, não 
raro a mídia reproduz sentidos e ideologias que ratificam padrões em consonância com 
o discurso de elites econômicas, religiosas e políticas, as quais controlam os meios de 
comunicação tradicionais no país, em detrimento dos interesses e necessidades das 
classes subalternas. 

Para desvelar a complexidade do objeto de investigação em tela, optou-se, aqui, 
pela metodologia do estudo de caso descritivo e interpretativo, conduzindo a uma análise 
crítica das informações apresentadas. “Como esforço de pesquisa, o estudo de caso 
contribui, de forma inigualável, para a compreensão que temos dos fenômenos 
individuais, organizacionais, sociais e políticos.” (YIN, 2001, p. 21). Concorda-se com 
Robert Stake (2000), quando o autor defende que a investigação deve considerar: a 
natureza do caso; o histórico do caso; o contexto (físico, econômico, político, estético 
etc.); outros casos pelos quais é reconhecido; os informantes pelos quais pode ser 
conhecido. Esse olhar é apropriado ao estudo da capa do Aqui PE, foco deste artigo, uma 
vez que a preocupação é entender o contexto no qual o jornal está inserido e os impactos 
gerados pela publicação. Interessa, sobretudo, a este artigo, buscar apoio de autores do 
campo da Economia Política da Comunicação, bem como teóricos que estudam as 
relações de classe, raça e gênero na mídia, articulando-as aos jogos de interesses que 
circulam no âmbito do poder midiático. Também recorreremos a pesquisadores que 
abordam o tema da espetacularização da sociedade e da informação. A capa do Aqui PE, 



573 

 

objeto deste artigo, segue na figura 1184, abaixo: 

 
Figura 1 - Capa do Aqui PE no dia 1º de setembro, com a exposição do corpo de Diana. 

 
 

 
2 MÍDIA, CONCENTRAÇÃO DE PODER E ESPETACULARIZAÇÃO DA NOTÍCIA 

 

A mídia brasileira é um espelho das relações de poder estabelecidas 
historicamente na sociedade, condicionando e disseminando práticas e valores sociais, 
políticos, econômicos, culturais e ideológicos. O poder da mídia é, acima de tudo, 
simbólico. Afinal, os veículos de comunicação comerciais surgiram de um mesmo 
processo: nasceram e foram legitimados por um modelo capitalista de concentração e, 
em tese, são eficientes mantenedores desse discurso (LEITE, 2016, p. 16). Por isso, em 
geral, a mídia: 

Impede o debate plural e democrático das ideias, torna invisível – 
quando não “demoniza” – atores e movimentos sociais, padroniza 
comportamentos, constrói percepções e consensos segundo critérios e 
métodos não transparentes e não submetidos ao controle das sociedades 
(ARBEX JR, 2008, p. 385, grifo do autor). 

 

Venício de A. Lima (2004, p. 23) distingue essa comunicação lucrativa (apenas de 
transmissão) da comunicação de compartilhamento (comunhão, coparticipação, 
encontro). A primeira, ele define como “manipulatória”; a segunda, como “participativa”. 

 
184 Editamos a capa, sobrepondo uma tarja sobre a imagem da parte desnuda de Diana. 
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Essas duas formas de comunicação são opostas e excludentes. (LEITE, 2016, p. 16). As 
empresas de mídia, comumente, respondem pela face manipulatória da comunicação – a 
que (...) aparece tardiamente na história da humanidade e se constitui numa das mais 
importantes características da modernidade” (LIMA, 2004, p. 23). É, por assim dizer, a 
comunicação que se diferencia da comunicação humana (stricto sensu) pela utilização 
de tecnologias e pelo surgimento de instituições. São os chamados meios de comunicação 
de massa (mass media) ou mídia (LIMA, 2004, p. 23). 

Já Serrano (2009, p. 19), chama a atenção para a falta total de controle sobre a 
informação elaborada e disseminada pelos meios de comunicação, construindo uma 
pergunta que compara a notícia aos produtos que precisam de fiscalização para aferição 
da qualidade: “Quantos produtos informativos foram retirados do mercado pelas 
autoridades, devido a sua má qualidade?”. Com efeito, via de regra, não se mensura se as 
informações dos meios são verdadeiras, corretas ou simplesmente estão bem apuradas 
e seguindo as regras do “bom” jornalismo, de ouvir todas as partes e checar a veracidade 
das informações, por exemplo. Tampouco a sociedade e os poderes públicos ficam 
atentos às violações de direitos humanos engrendradas pela mídia. Não há um controle 
de qualidade adequado sobre a informação que é produzida. A partir disso, Serrano 
alerta sobre a precariedade com a qual, normalmente, a informação é tratada e 
reelaborada nos meios. 

 
A maior parte das notícias que nos chegam são elaboradas de forma 
resumida, sem crítica e sem contrapontos, como algo que uma fonte 
interessada tenha contado ao jornalista. Quer dizer, o jornalista - 
geralmente mal pago, sem especialização e com a pressão de tempo e 
um contrato precário, temeroso de perder seu emprego – vai ao lugar 
que alguém tenha citado, alguém com interesse em fazer saber algo, 
toma nota do que lhe contam, com frequência não pode perguntar, 
resume o que considera mais chamativo e fácil de entender e, com isso, 
elabora a notícia. Se for mentira, não o saberá nem terá tempo de 
comprová-lo antes que a notícia seja publicada (SERRANO, 2009, p. 19-
20, tradução nossa). 
 

Sem contar a espetacularização da informação durante as coberturas midiáticas, 
como se observa nas páginas do Aqui PE. Mas a dimensão do espetáculo não foi criação da 
comunicação de massa. A cultura carrega em si o espetáculo, que é a forma de se fazer 
ver e deixar-se ver, de acordo com Chauí (2006). Por essa visão, o foco da discussão não 
é o espetáculo puramente, mas o “que sucede ao espetáculo quando capturado, 
produzido e enviado pelos meios de comunicação” (CHAUÍ, 2006, p. 14). Pode-se dizer 
que o que sucede é o esvaziamento da informação, o não estímulo à criticidade, a falta de 
contextualização da notícia e a incidência de violações de direitos humanos pela busca 
do espetáculo acima de tudo. Como campo de batalha de discursos que circulam no 
âmbito da realidade social, a mídia assumiu também o locus de espetáculo da vida 
humana, com o intuito de alcançar vendagens. 

O autor que melhor teorizou sobre a essência da “sociedade do espetáculo”, da 
qual a mídia é espinha dorsal na atualidade, foi Guy Debord, em 1967. O filósofo francês 
situou a economia como o ponto de partida e de chegada dessa era: “A raiz do espetáculo 
está no terreno da economia que se tornou abundante, e daí vêm os frutos que tendem 
afinal a dominar o mercado espetacular(...)”(DEBORD, 1997, p. 39). Essa característica 
está vinculada à modernização, pois “toda a vida das sociedades nas quais reinam as 
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modernas condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de 
espetáculos. Tudo o que era vivido diretamente tornou-se uma representação”(DEBORD, 
1997, p. 13, grifo do autor). 

Debord (1997) afirma que essa sociedade modernizada “(...) até o estágio do 
espetacular integrado se caracteriza pela combinação de cinco aspectos(...): a incessante 
renovação tecnológica, a fusão econômico-estatal, o segredo generalizado, a mentira sem 
contestação e o presente perpétuo” (DEBORD, 1997, p. 175). Ou seja, a economia – e, 
porque não dizer, o lucro é o motor que impulsiona a mídia que, em busca do aumento de 
vendagens, recorre frequentemente à espetacularização, a objetificação de gente, 
geralmente, de mulheres, de negros, de pobres. Como fez o Aqui PE com a morte e o corpo 
de Diana – exposto de forma vil na capa colorida do jornal que é vendido por 1 real. “O 
espetáculo domina os homens vivos quando a economia os dominou 
totalmente”(DEBORD, 1997, p. 17). Assim, “o espetáculo nã pode ser compreendido como 
o abuso de um mundo da visão, o produto das técnicas de difusão maciça das imagens (...). 
É uma visão de mundo que se objetivou”(DEBORD, 1997, p. 17). 

Neste sentido, a Economia Política da Comunicação aporta base teórica e métodos 
que permitem desvelar as teias tecidas por esse modelo de produção conteudística, sendo 
conhecida como uma teoria que trata dos meios de comunicação sob uma ótica crítica, 
analítica e propositiva. Janet Wasko (2006) divide-a em vários subcampos: estudos 
históricos; o negócio da mídia/comunicações; internacionalização/globalização; 
relações da mídia/Estado; resistência/oposição. Dentro do campo denominado de 
“resistência”, são estudadas práticas desenvolvidas contra a prioridade do lucro máximo 
nos meios de comunicação social. Geralmente, essas práticas se baseiam em conceitos 
como direito humano à comunicação, comunicação como serviço público, 
democratização da comunicação, entre outros. No campo teórico, essa prática de 
resistência coincide com tentativas de identificar proposições alternativas aos usos 
mercadológicos dos meios de comunicação. A Economia Política da Comunicação pode 
ser considerada a versão acadêmica da resistência ao mainstream, representado por 
estudos de mercado, audiência e outras análises acríticas desenvolvidas dentro do campo 
da comunicação. 

Vicent Mosco (1996) desmembra a Economia Política da Comunicação em três 
partes: commodification, spatialization e structuration. É na primeira parte, a qual 
chamaremos de mercantilização, que o autor localiza os “alternative processes in private 
and public life185”. Segundo o autor: “The process of commodification describes the way 
capitalism carries out its objective of accumulating capital or realizing value through the 
transformation of use values into exchange values186” (MOSCO, 1996, p. 140). 

O pesquisador segue explicando as formas de manifestação da mercantilização 
junto à mídia. Ele descreve duas delas como principais. A primeira seria a forma como o 
processo e as tecnologias de comunicação contribuem para a mercantilização na 
economia como um todo. A segunda, mais importante para esta análise, elucida a maneira 
como o processo de mercantilização influencia a comunicação como prática social, 
inclusive nos meios de comunicação públicos e estatais. Os alternativos são, por sua vez, 
definidos como processos sociais na vida privada e processos sociais na vida pública. O 
primeiro se refere a como “people and objects, both material and symbolic, are valued as 

 
185 Tradução nossa: processos alternativos na vida pública e privada. 
186 Tradução nossa: O  processo  de mercantilização descreve  a  forma  como o  capitalismo realiza seu  
objetivo  de acumular capital ou percebendo valor através da transformação de valores de uso em valores 
de troca 
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end in themselves and not for their market value”187 (MOSCO, 1996, p. 163). Já o segundo, 
seria: “a set of process that advance fundamental characteristics of democracy, i.e.. equality 
and participation”188 (MOSCO, 1996, p. 167). 

No geral, os processos de resistência desenvolvidos junto à mídia dizem respeito 
diretamente aos assuntos ou à gestão das empresas. Em ambos os casos, o que ocorre é a 
defesa de maior participação do público na definição de pautas e abordagens. Esse 
controle social em relação aos conteúdos midiáticos se contrapõe, sobretudo, à 
mercantilização dos conteúdos e ao cumprimento dos ditames legais no setor. Isso 
significa defender produções de caráter educativo, destituídas de preconceitos e que 
apresentem a diversidade cultural do país de modo equilibrado. Essa forma de 
observação instrumentaliza os(as) ouvintes/telespectadores para monitorar e analisar 
o que é exibido pelas concessionárias de rádio e televisão. Nascem os observatórios de 
mídia, as agências de notícias e outras intervenções cidadãs de culturas de oposição que 
buscam possibilitar a expressão de diversas e plurais vozes na esfera pública. 

 
2.1 Gênero, raça e classe no discurso midiático 
 

O Brasil é o quinto país do mundo entre os que mais matam mulheres, segundo 
informações da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2016189. Fica atrás, apenas, 
da Rússia, Guatemala, Colômbia e El Salvador. De acordo com o estudo Mapa da Violência 
2015. 

Homicídios de mulheres no Brasil, o país tem uma taxa de 4,8 mortes por 100.000 
mulheres. As análises também apontam que o número de mulheres vítimas de 
homicídios no Brasil cresceu 21% nos últimos dez anos, período em que foram 
assassinadas 46.186 mulheres no país. A maior parte das mortes foi causada 
intencionalmente por pessoas conhecidas da vítima, como familiares e parceiros. Diante 
de tal quadro, percebemos a alarmante situação de risco em que vivem as mulheres 
brasileiras – sobretudo as mulheres negras, que são as mais violentadas dentre todas as 
vítimas – muitas delas, que têm sua dignidade e intimidade violadas também pelos meios 
de comunicação. 

Para muitos pesquisadores, os veículos de comunicação fixam estereótipos 
geradores de preconceitos e discriminação, produzindo e reproduzindo valores e 
hábitos consonantes a formações ideológicas sexistas. De tal sorte, percebemos que uma 
parcela da imprensa brasileira atua com foco na espetacularização da notícia e 
superexposição dos casos de violência que, invariavelmente, as expõe, ou como 
cúmplices, ou como culpadas pelos crimes de que são vitimizadas, uma vez que, nas 
palavras de Perseu Abramo: 

 
 
 

 
187 Tradução nossa: Pessoas e objetos, materiais e simbólicos, são valorizados como fim em si mesmos senão 
por seu valor de mercado. 
188 Tradução nossa: um conjunto de processos cujas características avançadas são fundamentais para a 
democracia, ou seja, igualdade e participação 
189 Informação disponível em https://nacoesunidas.org/onu-feminicidio-brasil-quinto-maior-mundo-
diretrizes- nacionais-buscam-solucao/. Acessado em: 5 abr. 2019. 
 

 
 

https://nacoesunidas.org/onu-feminicidio-brasil-quinto-maior-mundo-diretrizes-nacionais-buscam-solucao/
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Não é o fato em si que passa a importar, mas a versão que dele tem o 
órgão de imprensa, seja essa versão originada no próprio órgão de 
imprensa, seja adotada ou aceita de alguém - das fontes das declarações 
e opiniões. (...) frequentemente sustentam as versões mesmo quando os 
fatos se contradizem (ABRAMO, 2003, p. 31). 
 

A luta das mulheres também perpassa uma questão central na discussão acerca 
de seus direitos e na conquista dos espaços: a mídia. Os veículos de comunicação tendem 
a reproduzir o discurso e a ideologia dominante, uma vez que são pertencentes a uma 
elite empresarial e política detentora dos meios de produção. 

Um dos fatores que determinam essa padronização da mulher e de seu papel na 
sociedade é a alta concentração dos veículos de comunicação brasileiros sob o comando 
de poucos grupos empresariais que determinam o que a mídia vai passar ao público. De 
acordo com o Media Ownership Monitor190 (2017), pesquisa realizada pelo Coletivo 
Intervozes e pelo Repórteres Sem Fronteiras, mais da metade dos 50 veículos de 
comunicação com maior audiência do país são controlados por cinco famílias, Marinho, 
Saad, Macedo, Abravanel e Frias. Essa concentração e a disparidade de poder entre 
emissor e receptor acabam por provocar um desequilíbrio na discussão e na garantia dos 
direitos humanos. 

Esse tipo de produção jornalística, característico do periódico Aqui PE, também 
vai de encontro ao artigo 8º da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2016), uma vez que ela 
determina “o respeito, dos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da 
pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou 
exacerbem a violência doméstica e família”, de acordo com o estabelecido no inciso III do 
Artigo 1º, no inciso IV do Artigo 221 da Constituição Federal. 

Assim sendo, é possível dizer que, quando os veículos produzem coberturas 
machistas, misóginas, vazias de crítica consistente e estereotipadas, colaborando com a 
manutenção do ideário que justifica, diminui a importância e/ou naturaliza a violência 
sexista, ocorre uma infração à Lei Maria da Penha, que ironicamente está presente na 
maioria das matérias jornalísticas sobre violência contra a mulher que menciona 
legislações. Em meio ao cenário histórico  da  composição  social  brasileira  estruturada  
em  cima  da  desigualdade  social, profissionais do jornalismo precisam “discutir e 
entender o espaço dos meios de comunicação, historicamente branco e macho, é o 
grande desafio se quisermos modificar esta cultura, excludente  e  perversa.  Trata-se  de  
uma  tarefa  urgente,  para  todas/os  que  acreditam  na comunicação como um direito 
inalienável’’(IRACI, 2009, p.36). 

A mídia ainda tem o poder de definir os temas que considera de interesse público, 
assuntos esses que poderão vir a ser discutidos por toda a sociedade. É exatamente por 
conta de tal poder que os meios de comunicação de massa, por vezes, são tão cultuados 
por determinados extratos sociais, justamente por ter a capacidade de fazer a mediação 
entre as esferas privada e pública. Sendo assim, resgatamos a função de agendamento, 
que emerge como um dos ramos da pesquisa da comunicação que estuda as 
potencialidades que a mídia tem em pautar questões no âmbito da opinião pública: "(...) 
um tipo de efeito social da mídia. É a hipótese segundo a qual a mídia, pela seleção, 
disposição e incidência de suas notícias, vem determinar os temas sobre os quais o 
público falará e discutirá" (BARROS FILHO, 2001, p. 169). 

 
190 Pesquisa disponível no site: http://brazil.mom-rsf.org/br/, acessado em 04 de abril de 2019, às 12h10. 
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Pela hipótese do agendamento, são pautadas questões sociais na tentativa de 
influenciar o público. O impacto das imagens e da violência, junto aos comentários 
frequentes – o fluxo contínuo de informações –, acabam levando a preocupação de um 
determinado assunto ao público, que pode ser convocado a assumir a posição 
apresentada como correta. “Portanto, dependendo da mídia, sofremos sua influência, não 
a curto, mas a médio e longo prazos, não nos impondo determinados conceitos, mas 
incluindo em nossas preocupações certos temas que, de outro modo, não chegariam a 
nosso conhecimento e, muito menos, tornar-se-iam temas de nossa agenda” 
(HOHLTELDT, 2001, p.193). 

Tratam-se de sintomas de um mesmo fato, no qual temos ao menos três 
fenômenos que devem ser estudados de modo integrado quando analisamos o caso 
Diana no Aqui PE: (a) a superexposição da imagem e do sexo das mulheres; (b) a 
reprodução do sexismo, do patriarcado e do machismo nas reportagens que usam de 
narrativas que colocam as mulheres em situações vexatórias, violam seus direitos 
humanos; (c) a tênue linha que vai da invisibilidade (pelo não reconhecimento) para a 
superexposição dos corpos das mulheres negras pelos meios de comunicação, com fins 
puramente mercadológicos. 

Contudo, para além de tornar “invisíveis” certos temas, há também uma função 
extremamente perniciosa para o exercício da cidadania que a mídia tende a exercer: 
àquela que apresenta a realidade de modo distorcido, reforçando estereótipos e 
reproduzindo preconceitos. Estamos, aqui, tratando de fenômenos que ocorrem quando 
discutimos a relação das mulheres (sobretudo as negras), com os meios de comunicação. 
Quando as causas não são retratadas pelo que Venício Lima (2004) classifica como “efeito 
silenciador” da mídia, são expostas como produto para consumo masculino, tanto pela 
publicidade, como pelos programas ditos jornalísticos. Sendo assim, as mulheres negras 
são apresentadas, majoritariamente, pela mídia brasileira como grupo social que tem sua 
“cidadania mutilada”, como conceitua Milton Santos (1997). 

É preciso observar as oportunidades que a mídia tem desperdiçado em abordar as 
questões da mulher negra de modo fiel à sua realidade e o quanto o patriarcado e o 
racismo ainda permanecem sendo reproduzidos pelos meios de comunicação. Essa 
questão social tem levado, inclusive, vários movimentos sociais como o feminista, o 
feminista negro e o próprio movimento negro a problematizar as interfaces entre raça, 
gênero e mídia, de modo a construir propostas para que o diálogo entre a sociedade e os 
profissionais de comunicação possa transpor as barreiras da invisibilidade e a 
reprodução dos estereótipos. 

3 RESISTÊNCIA: A LUTA POR RETRATAÇÃO E REPARAÇÃO NO CASO DO AQUI PE 
 

A luta por retratação e reparação à violação dos direitos humanos de Diana foi um 
processo que durou quase onze meses, com a convocatória de várias audiências pelo 
Ministério Público do Estado de Pernambuco. Este artigo parte do conceito de resistência 
(WASKO, 2006) para situar a ação em relevo neste artigo, compreendida como uma 
terminologia que representa respostas civis ao domínio do mercado e ao amortecimento 
da regulamentação nos meios de comunicação de massa, em especial diante do 
enfraquecimento do Estado brasileiro frente ao mercado. 

Caminhando nessa lógica, as práticas de resistência surgem como resposta da 
sociedade civil à crise da garantia dos direitos por parte do Estado. Essa oposição age de 
maneiras diferentes: formando grupos de interesse, constituindo canais de maior 
participação na elaboração e acompanhamento de políticas públicas, na fiscalização e 
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divulgação de informação ou atuando na utilização e qualificação de usuários em 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na web e redes sociais. 

A primeira audiência do caso Diana ocorreu no dia 6 de outubro de 2017. Depois 
que as 25 entidades que assinaram a nota de repúdio contra o Aqui PE conseguiram o 
agendamento dessa primeira audiência, encamparam uma forte mobilização para que 
houvesse representatividade no encontro. Militantes de entidades de defesa dos direitos 
humanos e das mulheres, estudantes de jornalismo, coordenadores de cursos de 
comunicação social de universidades públicas e privadas, além de profissionais da área 
jurídica, estiveram frente aos representantes do Aqui PE, sob a mediação do promotor 
de justiça Maxwell Vignoli, que acompanhou o processo. 

Os representantes da sociedade civil ali presentes, que eram a parte reclamante, 
pronunciaram-se primeiro. Nas falas, destacaram: a absurda violação de direitos 
humanos de uma mulher pobre e negra, que teve sua imagem violada até depois de 
morta; a ausência de contextualização da capa ao omitir que houve Feminicídio; a 
importância do jornal cumprir as legislações sobre direito à imagem, reiterando que a 
liberdade de expressão deve ser um veículo de defesa dos direitos humanos; a denúncia 
de que o jornal recorre sempre à linguagem leviana e não leve; e a importância do 
respeito ao Código de Ética dos Jornalistas Profissionais Brasileiros, muitas vezes 
transgredido pelo Aqui PE. 

Um dos discursos dos integrantes das organizações e movimentos sociais 
reforçou que a exposição de Diana na capa do dia 1º de setembro de 2017 não é novidade 
na lógica editorial do jornal, o qual mercantiliza o corpo da mulher frequentemente, sem 
demonstrar responsabilidade com a informação de interesse público. Representantes 
das entidades presentes, por fim, solicitaram retratação e reparação por parte do jornal, 
por meio de publicações, reconhecendo o erro e divulgando conteúdos de direitos 
humanos nas suas páginas. Em texto publicado na Ata de Audiência do Ministério Público, 
ficou assim registrado o depoimento do editor e conteúdo do Aqui PE, que estava 
presente nessa primeira sessão: 

 
(...) editor de conteúdo do jornal Aqui PE relatou que houve mudanças 
significativas na capa do jornal Aqui PE, que atualmente não utiliza fotos 
sensuais de mulheres na capa, fugindo um pouco da tríade 
futebol/polícia/mulher. No caso concreto, refere que a foto em questão 
foi retirada por uma profissional do sexo feminino e que, no momento 
da análise da foto impressa, não foi possível identificar a visualização da 
genitália da vítima, o que passou despercebido pela edição. Reforça que 
o Aqui PE não teve a intenção de expor a vítima, mas apenas mostrar a 
gravidade da situação, sem se preocupar com as vendas. Reconhece que 
houve um deslize da equipe em não ter percebido que a vítima estava 
sem roupas íntimas. Ressalta que qualquer proposta elaborada nesta 
audiência será levada à direção do jornal, a quem cabe tal decisão(Ata de 
Audiência, IC 17014-0/8, Ministério Público do Estado de Pernambuco, 
6/10/2017). 

O depoimento do editor de conteúdo do Aqui PE sublinhou a questão da 
invisibilidade da mulher pobre e negra pelo jornal. A não percepção alegada sobre o 
estado de exposição do corpo de Diana traz contornos que agravam a falta de 
responsabilidade com os direitos humanos pelo periódico. Afinal, a quem interessa 
preservar e cuidar daquele corpo inerte violado? Quem iria reclamar pela exposição da 
imagem de Diana, uma flanelinha morta a pauladas pelo companheiro no centro da 
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cidade do Recife? O jornal não refletiu sobre o fato de as mulheres serem frequentemente 
vítimas de Feminicídio. Que Diana era mais uma nas frias estatísticas brasileiras. Não foi 
um mero “deslize”, fazendo crer que esse é o modus operandi da política editorial do Aqui 
PE, que utiliza o sensacionalismo e a espetacularização como motores para vendagem 
dos seus exemplares entre a população de baixa renda da Região Metropolitana do 
Recife. 

Logo após o depoimento do editor, os representantes da sociedade civil 
enumeraram e refinaram a proposta de retratação e reparação: publicação da retratação 
na capa do Aqui PE; realização de série de reportagens que abordem os direitos da 
população negra e socialmente excluída, com o auxílio das entidades e movimentos 
sociais de direitos humanos; apoio na realização de seminário sobre direito à 
comunicação, como mecanismo para a sensibilização de jornalistas, estudantes e 
sociedade em geral, com auxílio do jornal; e divulgação de campanha nas redes sociais 
do Aqui PE sobre direitos humanos. Uma nova audiência foi marcada para o dia 23 de 
outubro de 2017, com o propósito de receber o retorno da direção do jornal. 

Na audiência do dia 23, novamente com a participação de representantes das 
entidades mobilizadas e do Aqui PE, ficou referendado que o jornal faria a retratação e a 
reparação: nota e “Erramos” na sua capa e série de reportagens a serem veiculadas 
durante a semana do dia 10 de dezembro – data na qual se comemora o Dia Internacional 
dos Direitos Humanos. Os integrantes da sociedade civil presentes na audiência se 
comprometeram em auxiliar o jornal com a disponibilização de informações e de 
contatos de possíveis entrevistados para as matérias. Na capa do jornal veiculado sábado 
e domingo, dias 28 e 29 de outubro de 2019 (o Aqui PE tem uma só edição para o final de 
semana), saiu a nota “Erramos”, conforme mostra a figura 2: 

 

Figura 2: Publicação do “Erramos” na capa do dia 28 e 29/10/2017. 

 

O texto publicado fez menção à capa com a foto de Diana e tentou justificar que 
“(...) a imagem pretendia trazer um caráter informativo, denunciando a barbárie do 
feminicídio. No entanto, por um erro nosso na edição, não percebemos que, ali, estava 
exposta uma parte da genitália da vítima” (Aqui PE, Edição nº 2765, de 28 e 29/10/17, 
Capa). A nota dizia, ainda, que “organizações não governamentais criaram um manifesto 
em tom de repúdio contra o jornal” (Aqui PE, Edição nº 2765, de 28 e 29/10/17, Capa), 
finalizando com o trecho: 
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(...) Lamentamos todos os transtornos causados pela publicação 
indevida. Asseguramos que, em momento algum, o jornal teve a intenção 
de denegrir (sic) ou macular a imagem de Diana. Reconhecemos o erro 
de ter exposto a vítima da forma como foi feita e pedimos desculpas aos 
nossos leitores, às entidades ligadas aos movimentos de direitos 
humanos e, sobretudo, aos familiares e amigos de Diana (Aqui PE, Edição 
nº 2765, de 28 e 29/10/17, Capa). 

 

Nos dias 11, 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2017, conforme foi acordado entre as 
partes durante as audiências, o jornal publicou a série de matérias12 em suas páginas 
internas, com a vinheta de “Especial”, sob os títulos: “Basta de violência contra elas” 
(11/12/2017); “Elas são mais vulneráveis” (12/12/2017); “Contra todo tipo de 
violência” (13/12/2017); “Feminismo em debate” (14/12/2017); e “Onde buscar ajuda” 
(15/12/2017). Os textos tiveram mais perfil de matérias do que reportagens, embora 
trouxessem entrevistas e serviços, além de esclarecimentos sobre termos como 
“feminismo”, “transfeminismo “ e “feminismo indígena”, entre outros, e divulgação de 
centros e instituições as quais as mulheres podem buscar ajuda em caso de violência ou 
ameaça a sua integridade. Uma das matérias, de uma página, trouxe imagens de mulheres 
em mobilização de rua, conforme a figura 3: 

 

Figura 3: Matéria da reparação, publicada em 12/12/2017. 

 

Em outras audiências posteriores para acompanhamento do caso, as entidades 
reclamantes sugeriram substituir o seminário por um momento de sensibilização na 
redação do Aqui PE, o qual ficou agendado para o dia 7 de março de 2018, a partir das 
14h, sobre o tema “Mídia e direitos humanos”. Três representantes da sociedade civil 
prepararam conteúdos para um formato de “roda de diálogo” com profissionais e 
estagiários do jornal. Compareceram à redação no dia e horário marcados, mas o Aqui 
PE não havia mobilizado os seus repórteres, inviabilizando a sensibilização. O Ministério 
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Público foi avisado e uma nova audiência foi agendada, a fim de que o jornal explanasse 
os motivos da não preparação para o momento temático. Houve então a ideia de 
retomar a realização do seminário, abordando o tema da comunicação em interface com 
os direitos humanos. 

O seminário foi viabilizado pelo Curso de Comunicação Social da Universidade 
Católica de Pernambuco, sendo realizado nos dias 9 e 10 de agosto de 2018, com apoio 
do Ministério Público e parte das entidades da sociedade civil envolvidas com o caso do 
Aqui PE. O tema do seminário foi mais amplo, para agregar estudantes de comunicação: 
“Diálogos: fake news, mídia e democratização da comunicação”. Os profissionais do Aqui 
PE e do Diario de Pernambuco, ambos da empresa R2, foram convidados a participar. Um 
dos temas das mesas de abertura foi “Comunicação como direito humano: 
democratização e responsabilização da mídia”. 

O caso Diana no Aqui PE revela a necessidade de vigilância e mobilização 
permanentes das organizações e entidades que atuam no campo dos direitos humanos 
para exercer o controle social da mídia. O acompanhamento e a análise crítica das 
matérias jornalísticas e a busca por retratação e reparação nos casos de violação são 
fundamentais, inclusive, para desencadear um processo de educação em direitos 
humanos. Ou seja, além de evitar que outras violações ocorram no campo midiático, 
sobretudo com grupos socialmente vulneráveis, os processos com foco em resistência e 
controle social dos meios de comunicação alcançam repercussão e conseguem também 
levar o tema para ser discutido na sociedade. Iniciativas nessa área são sempre bem-
vindas. 

No Brasil, as articulações entre a Federação Internacional de Jornalistas (FIJ) e a 
Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), junto com a ONU Mulheres e as Secretarias 
Nacionais de Políticas para as Mulheres (SPM) e de Promoção da Igualdade Racial 
(SEPPIR), em 2010, resultaram no lançamento de um manual sobre raça e gênero para 
profissionais de mídia. A parceria teve início durante a realização do 34º Congresso da 
Fenaj, em Porto Alegre, 2010, que, sua carta final, convoca: “Além das lutas sindicais 
específicas, os jornalistas brasileiros se comprometem a trabalhar no combate ao racismo 
e pela promoção de políticas de equidade de gênero, raça e etnia na organização da 
categoria e na produção jornalística”. Organizada pela jornalista Angélica Basthi, a 
produção subsidiou a realização de cursos de formação com jornalistas em oito cidades 
brasileiras, em 2011, para trabalhar as desigualdades estruturais que colocam as 
mulheres e os/as negros/as em situação de vulnerabilidade nas indústrias culturais e 
orientar as coberturas equitativas, que levem em consideração os recortes de raça e 
gênero. 

Os encontros também fomentaram a criação de grupos de gênero e de raça nos 
sindicatos filiados à FENAJ para fortalecer o enfrentamento às opressões que mulheres 
e negros/as ainda experimentam nos múltiplos setores de produção das indústrias 
culturais. No trecho, abaixo, o manual deixa explícito o papel do jornalista no tratamento 
de questões de gênero, raça e etnia: 

Fazer uma leitura na perspectiva de gênero no Jornalismo é reconhecer 
as relações desiguais de poder entre homens e mulheres – incluindo o 
aspecto relacional entre homens e mulheres e mulheres e homens – e 
adotar como referencial analítico as experiências históricas dos grupos. 
É colocar em prática o potencial jornalístico na identificação e busca de 
soluções para as profundas desigualdades de gênero no Brasil, mas sem 
perder o foco na diversidade racial e étnica da sociedade brasileira. É 
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colocar em xeque valores, atitudes, costumes, práticas e 
comportamentos que validam a suposta autoridade masculina e 
denunciar as profundas desigualdades de gênero nos espaços públicos 
e privados (BASTHI, 2011, p. 20). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O que diferencia o jornalista de um narrador qualquer é a capacidade de 
racionalizar, selecionar os fatos, organizá-los e lançar mão do bom senso e da ética no 
trato das informações. Se não houvesse pena, prisão, a maior parte dos assassinos de 
mulheres também não se arrependeria. Diferentemente dos demais crimes, a violência 
de gênero contra a mulher se manifesta no exercício do poder do homem sobre o corpo, 
as vontades e a vida da vítima. Tudo isto já seria motivo suficiente para qualificar a 
abordagem, ao invés de esgotá-la com informações repetitivas, suposições e coberturas 
em tempo real de sepultamentos. 

Para além da crise econômica, o Brasil vivencia uma crise ética que impacta na 
democracia. Como protagonistas deste processo, temos instituições caras ao “governo 
do povo”. A mídia, há muito definida como “os olhos e os ouvidos da população” e “a voz 
dos sem voz”, mesmo com a expansão das redes sociais, deveria se esforçar para 
continuar exercendo essas funções com a maestria de outrora. Em tempos de capitalismo 
tardio, o jornalismo da grande mídia parece vivenciar a esquizofrenia de defender sua 
relevância ao mesmo tempo em que a nega quando se vende como um produto perecível 
e vazio. Em Pernambuco, isto se evidenciou quando nos deparamos com mais uma 
cobertura grotesca de um Feminicídio: a transformação da notícia em uma mercadoria. 

Atuando de tal forma, a cobertura expõe lacunas e não oferece a real dimensão da 
situação vivenciada pelas mulheres pernambucanas que sofrem violência. O Aqui PE 
perde a oportunidade de problematizar as inúmeras violações sofridas por Diana e 
tantas mulheres negras pernambucanas e deixam de “traduzir”, para seu público, faces 
importantes da realidade experimentada pela maior parte da população local. Optam por 
não aprofundar as diversas formas de violência que são reeditadas pela reprodução de 
desvalores como o machismo, o sexismo e o patriarcado. 

A produção noticiosa em torno do caso Diana faz parte do desafio necessário de 
repensar as fórmulas jornalísticas que resultam em coberturas esvaziadas de sentido, 
redundantes e sensacionalistas. Coberturas que, em lugar de colocar os crimes 
praticados contra as mulheres como fenômenos que precisam ser enfrentados pela 
sociedade e pelo estado, soam como parte de um folhetim que acaba por reproduzir o 
sexismo e não mobiliza a população para a defesa dos direitos humanos. 

Ao passo que a superexposição da imagem de Diana atenta contra a dignidade de 
todas as mulheres, também as mobilizou para a resistência, com a produção da carta de 
repúdio e a denúncia junto ao Ministério Público de Pernambuco. Além disso, 
organizações signatárias do documento acompanharam os desdobramentos do caso, 
divulgaram as etapas da ação e foram ouvidas – inclusive pela equipe de profissionais do 
Aqui PE e advogados do grupo de mídia. Para a surpresa dos jornalistas e direção do 
veículo, que aparentemente não contavam com a capacidade de reação das instituições, 
as audiências se constituíram como importantes espaços de diálogo e aprendizagem 
tanto para jornalistas da corporação. Os profissionais de mídia receberam 
recomendações sobre como noticiar informações acerca dos direitos humanos das 
mulheres. Já os grupos de pressão tomaram conhecimento mais profundo sobre as 
lógicas e rotinas de produção das notícias empregadas pelo Aqui PE e podem tomar o caso 
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como exemplo para as próximas ações. 
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“REINCIDENTE” TV CORREIO E AS VIOLAÇÕES AOS DIREITOS HUMANOS PELO 
PROGRAMA POLICIALESCO CORREIO VERDADE 

 
Mabel Dias Dos Santos  

 
 
1 APRESENTAÇÃO 
 

Os programas de TV denominados policialescos começaram a ser exibidos no 
Brasil na década de 90. Uma das principais referências deste gênero é o televisivo Aqui e 
Agora, exibido pelo SBT de 1991 a 1997. Dentre a principal característica deste tipo de 
programa, podemos citar a cobertura sensacionalista sobre crimes, e a violação dos 
direitos humanos de pessoas socialmente vulneráveis, principalmente, pobres e negras, 
tendo a Polícia Militar, geralmente, como única fonte de informação. 

 Na Paraíba, esses programas tiveram início nos anos 2000 com o Caso de Polícia, 
exibido pela TV Tambaú. Desde então, outros meios de comunicação no estado viram 
neste tipo de produto um meio para alavancar a sua audiência e, consequentemente, 
aumentar o seu lucro. Por ocuparem horários extensos no ar, os programas policialescos 
são considerados produtos rentáveis. 

 
As emissoras privadas, em maior contingente no país, também chamadas 
“emissoras comerciais” mantém seu foco na obtenção de lucro. 
Geralmente pertencentes ou próximas de um grande grupo de 
comunicação, elas enfatizam a audiência para gerar maior parte dos 
dividendos com publicidade (SILVA, 2015, p. 27).  

 
Apesar de se intitularem como jornalísticos, importam-se pouco com a ética, o 

respeito às leis brasileiras relacionadas à Comunicação Social e o fazer jornalístico. De 
acordo com o Guia de Monitoramento: violações de direitos na mídia brasileira (volumes I 
e II), publicado pela ANDI – Comunicação e Direitos, os principais tipos de violação de 
direitos praticados pelos policialescos são: desrespeito à presunção de inocência; 
incitação ao crime, à violência, desobediência às leis e as decisões judiciárias; exposição 
indevida de pessoas e famílias; discurso de ódio e preconceito; identificação de 
adolescentes em conflito com a lei; violação do direito ao silêncio; tortura psicológica e 
tratamento desumano ou degradante. 

 
A problemática em foco está centrada nas narrativas sobre violência e 
criminalidade. Autoclassificadas como noticiosas e apelidadas de 
“policialescas”, estas produções estão tão apartadas do horizonte ético 
que norteia a prática jornalística, que alguns analistas do campo da 
comunicação de massa as consideram espetáculos de diversão – 
espetáculos grotescos, mas espetáculos. (Guia de monitoramento, 2015a, 
p.1) 

 
Atualmente, três emissoras paraibanas contam em sua grade com programas 

policialescos, a saber: TV Arapuan (afiliada à Rede TV), com os programas Cidade em ação, 
que vai ao ar a partir das 11h50 até às 13h30, apresentado por Adelton Alves e o Rota da 
Notícia, exibido das 18h às 19h, com apresentação de Vinícius Henriques; TV Correio 
(afiliada à TV Record) com os programas Correio Verdade, que vai ao ar a partir do meio 
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dia até às 13h30, apresentado por Samuka Duarte e o Cidade Alerta com apresentação de 
Jomar Brandão, exibido das 18h às 19h, e ainda, a TV Manaíra (afiliada à Bandeirantes) 
com os programas Fala Cidade, que começa a ser transmitido a partir do meio dia, 
apresentado por Victor Freitas, e o Paraíba Urgente, que vai ao ar a partir das 18h50, 
apresentado por Cacá Barbosa.  

 
A partir do início da década de 70, os programas policiais passaram a 
assumir cada vez mais características de “produtos” ao atribuírem ao 
tema da violência um sentido de bem mercantil enquanto elemento 
primordial na estratégia de sedução do público visando a multiplicação 
da audiência e, consequentemente, a valorização do espaço comercial e o 
aumento do faturamento da emissora (ARAÚJO, 2003, p.27). 

 

Neste artigo, trazemos como estudo de caso uma reportagem exibida pelo 
programa Correio Verdade, em outubro de 2018, realizada pela repórter Jacilene Marques 
com uma jovem negra, de apenas 18 anos, que estava detida acusada de tráfico de drogas, 
segundo informações repassadas pela Polícia Militar para a equipe de TV. Na reportagem, 
que dura aproximadamente 7 minutos e 15 segundos, podemos observar, de acordo com 
parâmetros estipulados pelo Guia de Monitoramento, a infração pela repórter dos 
seguintes direitos da jovem e dos demais que estavam detidos junto com ela: desrespeito 
à presunção de inocência, preconceito pela condição socioeconômica e violação do direito 
ao silêncio. 

Segundo o Guia de Monitoramento (volume I), os programas policialescos têm, de 
maneira recorrente, desrespeitado ou ignorado a legislação brasileira e convenções que 
prezam pelo respeito aos Direitos Humanos, a exemplo da Convenção Americana de 
Direitos Humanos. O Guia de Monitoramento registra a ferramenta de análise que tem 
como objetivo monitorar as violações de direitos em veículos brasileiros de comunicação 
e a sua publicação foi um pedido recorrente dos movimentos sociais brasileiros. Foram 
lançados ainda mais dois volumes. O segundo reúne artigos de estudiosos, especialistas e 
ativistas que defendem a liberdade de expressão e o direito à comunicação e mostram o 
debate realizado pela sociedade civil em relação a este tipo de programa e no terceiro 
volume são apresentados dados de pesquisa realizada em programas de rádio e TV das 
cinco regiões brasileiras e revela índices preocupantes de violações de direitos e infrações 
a leis e normas autorregulatórias do campo midiático. 

O referido programa e o seu apresentador, Samuel de Paiva Henrique, mais 
conhecido como Samuka Duarte, já foi alvo de uma ação civil pública por parte do 
Ministério Público Federal em 2011, quando exibiu neste mesmo programa policialesco 
uma reportagem em que se mostrava, no horário do meio dia, a violência sexual cometida 
contra uma adolescente. O procurador dos Direitos do Cidadão à época, Duciran Farena, 
determinou entre as medidas a serem adotadas que a União monitorasse os programas 
transmitidos pela TV Correio, suspendesse o programa por 15 dias, e o apresentador 
indenizasse a vítima no valor de 500 mil reais. Conforme petição encaminhada ao 
Judiciário pelo Ministério Público Federal, a TV Correio e o apresentador Samuka Duarte 
violaram os seguintes direitos: valores da sociedade e da família, direito à imagem, direito 
à intimidade e a honra da criança vítima. 

Boa parte das reportagens veiculadas pelo programa tem apenas uma única fonte: 
a Polícia Militar. Não há um aprofundamento dos fatos e confronto de dados. O que 
prejudica para o telespectador fazer a sua própria análise dos acontecimentos. Além disso, 
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a atividade jornalística pauta-se pelo respeito às leis, a ética e a busca da informação com 
responsabilidade social. O que vai de contra a proposta apresentada por estes programas. 
Os programas policialescos, como o Correio Verdade, neste caso da jovem negra, Ana 
Carolina, entrevistada pela repórter Jacilene Marques, infringem, principalmente, os 
seguintes artigos do Código de Ética Jornalístico, como os artigos 6°, 9° e 12°. Como aponta 
o psicólogo Romão (2013): 

 
Os programas policiais possuem três características básicas: 
sensacionalismo, construção da credibilidade e a visão do mundo do 
jornalismo policial. Esses três pontos, ou melhor, essas três categorias 
formam a essência desse “gênero” (…) e o identificam. Nesta visão de 
mundo, identificamos a compreensão de que a realidade social brasileira 
é extremamente perigosa, de que somos todos muito vulneráveis e de que 
estamos extremamente sujeitos à ameaça de pessoas de mau caráter 
(ROMÃO, 2013, p. 14). 
 

Os programas policialescos seguem a mesma fórmula apontada pelo pesquisador, 
sendo o sensacionalismo e o desprezo aos direitos humanos a principal marca desses 
programas. Essas características apontadas são marcantes no Correio Verdade, com a 
ampla exploração da violência criminal para chamar a atenção do público com o propósito 
de serem reconhecidos como detentores da verdade.  
 

O sensacionalismo é um dos elementos mais fortes do Jornalismo Policial. 
Por meio dele os programas conseguem captar a atenção de seus 
telespectadores, mantendo-os emocionalmente envolvidos, e ao mesmo 
tempo, acríticos (…)  
 
A construção da credibilidade é a característica que tenta se aproximar 
do jornalismo, mas as posturas adotadas pelos repórteres e, 
principalmente, os apresentadores como conhecedores da realidade e 
detentores da verdade (ROMÃO, 2013, p.42). 
 

E é desta forma que o programa Correio Verdade e o seu apresentador, Samuka 
Duarte, se apresentam para seu público, através do discurso, como os que levam a verdade 
“nua e crua” aos seus telespectadores, tentando construir uma realidade maniqueísta.  Na 
busca da construção desta credibilidade, apontada por Romão, os apresentadores e 
repórteres de programas policialescos se portam como “justiceiros”, porta-vozes do 
público diante das autoridades. O professor do curso de Comunicação Social da UFPB, 
Josinaldo Malaquias afirma que: 

 
O resultado é uma forma anacrônica de um “jornalismo justiceiro”, de 
caráter fundamentalmente empírico e amador, que mais parece uma 
subcópia bizarra e não saudosa série cinematográfica “mundo cão” (…) 
reproduzindo uma cultura autoritária, intolerante, machista e 
preconceituosa que permeia a história brasileira, propugnando uma 
repressão impiedosa” (MALAQUIAS, 2011, p.94). 

 
Recebendo apenas uma versão factual das notícias, o telespectador deste tipo de 

programa não consegue assimilar o contexto social no qual está inserida determinada 
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informação e não é convidado a pensar e fazer uma análise dos fatos, como a da prisão de 
uma jovem negra, pobre, moradora de rua, acusada de tráfico de drogas.  

 
Os motivos que levam à violência são tratados de maneira superficial,não 
há uma análise sobre o fato, nem se dá espaço para o público fazer essa 
reflexão. Nesses casos, a punição imediata é mais importante, ela acalenta 
uma sensação de segurança junto à população, embora não solucione o 
problema (SILVA, 2015, p. 46). 

 
Os programas policialescos criam estereótipos e disseminam preconceitos, 

principalmente em relação à população pobre e negra. O principal deles é associar 
violência, pobreza e negritude. A fala do capitão da Polícia Militar, Alberto Sena, que 
efetuou a prisão das quatro pessoas, que estavam na rua da Areia, área central de João 
Pessoa, revela esta visão estereotipada em relação às pessoas negras: “Estávamos em 
ronda pela rua da Areia, quando nos deparamos com estes quatro suspeitos”. 

 
Nas matérias de cotidiano, (…) quase nunca os negros são personagens 
das situações ordinárias. Contraditoriamente, estão sempre estampando 
os cadernos policiais e as imagens deletérias de programas policialescos 
que promovem o autoritarismo na TV, associando violência, pobreza e 
negritude. Mantém-se, assim, tudo exatamente como está: naquela 
‘repetição demoníaca’ dos estereótipos. E assim a repetição do 
estereótipo vai negando a articulação da ideia de raça como elemento 
cultural, histórico, identitário, permitindo que esta apareça tão somente 
em sua fixidez como racismo (MIELKE, 2017, p.1). 

 
A violência simbólica também está presente na reportagem realizada por Jacilene 

Marques exibida em outubro de 2018, pela TV Correio. Conforme analisado por Pierre 
Bourdieu (1997), em seu ensaio, Sobre a televisão, “o meio cria estruturas que legitimam 
a dominação de pequenos grupos, que impõem seus interesses, tanto políticos quanto 
econômicos sobre a sociedade” (BOURDIEU, 1997). 

A repórter tenta se impor como autoridade às pessoas que estavam detidas, 
buscando constrangê-las, pois já se encontravam em situação desvantajosa e no espectro 
da criminalidade. Considerando-as, de acordo com seu juízo de valor, não possuidoras de 
direitos, como o da presunção de inocência e o de permanecer em silêncio. Direitos estes 
assegurados a todos os cidadãos brasileiros, mesmo que estes se encontrem em situação 
delituosa. Marilena Chauí denomina esta prática de “terror”, e afirma: 

 
Ao praticar o terror, a mídia fere dois direitos constitucionais 
democráticos, instituídos pela Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, de 1789 (Revolução Francesa) e pela Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, de 1948, quais sejam: a presunção de inocência 
(ninguém pode ser considerado culpado antes da prova da culpa) e a 
retratação pública dos atingidos por danos físicos, psíquicos e morais, isto 
é, atingidos pela infâmia, pela injúria e pela calúnia. É para assegurar 
esses dois direitos que as sociedades democráticas exigem leis para 
regulação dos meios de comunicação, pois essa regulação é condição da 
liberdade e da igualdade que definem a sociedade democrática (CHAUÍ, 
2012, p.1). 
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Mostramos, neste artigo, a fragilização da legislação brasileira referente à 
responsabilidade e deveres da radiodifusão no Brasil, e que resulta no descumprimento 
frequente e a violação aos direitos humanos praticados, principalmente, por programas 
caracterizados como policialescos, no qual se encaixa o Correio Verdade, da TV Correio, ao 
noticiar informações relacionadas a pessoas em situação de cárcere. Objetivamos apontar 
alguns caminhos que podem ser percorridos para coibir este tipo de prática nas TVs 
paraibanas, com o estabelecimento e fortalecimento de Fóruns pelo Direito à 
Comunicação, constituídos por órgãos como o Ministério Público Federal, a OAB, o 
Ministério Público Estadual, Defensoria Pública da União, Universidades Federais e 
movimentos organizados da sociedade civil, como Organizações Não Governamentais, 
Observatórios da Mídia e coletivos que lutam pelo direito humano à comunicação, assim 
como a necessidade de regulação dos meios. Para isso, utilizamos da seguinte 
metodologia: revisão bibliográfica, estudo de caso e análise do conteúdo. 

Utilizamos como escopo teórico o Guia de Monitoramento: violações de direitos na 
mídia brasileira (volume I e II), elaborado pela ANDI – Comunicação e Direito, a 
monografia Bronca pesada e o desrespeito aos direitos fundamentais das crianças e 
adolescentes, de Selassié Silva; a dissertação Sobre mentes vazias e cidadãos de bem, de 
Jocélio de Oliveira; o artigo Jornalismo policial: reflexões ético-epistemológicas, do 
professor da UFPB, Josinaldo Malaquias; o artigo O poder da mídia, da professora e filósofa 
Marilena Chauí; o livro Sobre a Televisão, de Pierre Bourdieu; a dissertação de mestrado 
Jornalismo policial – indústria cultural e violência, de Davi Romão; o artigo Negros e mídia: 
invisibilidades, da jornalista Ana Cláudia Mielke; o artigo Novos presentes para velhos 
amigos: mudanças na radiodifusão beneficiam empresários e políticos de sempre, da 
jornalista Mabel Dias dos Santos; a cartilha Comunicação e Direitos Humanos (1ª edição) 
e o segundo volume do Guia de Violações de Direitos na Mídia brasileira, da ANDI – 
Comunicação e Direitos. 

 
2 O SENSACIONALISMO AO MEIO DIA NA TV  
 

De maneira assustada e performática, como se estivesse noticiando um grande 
feito policial, assim o apresentador Samuka Duarte, do programa policialesco Correio 
Verdade, chama a repórter Jacilene Marques: “Agora, Jacilene ao vivo nesse momento. O 
que houve aí, Jacilene, alguém preso com drogas? Como é a história? Conte aí para gente!”. 
Ao que Jacilene responde: “Samuka, nós estamos na Central de Polícia, a competente 
equipe do capitão Alberto Sena (sic) ‘tava’ efetuando rondas pela rua da Areia e olha o que 
achou, olha o prêmio!”. A repórter aponta para a mesa onde estavam dinheiro, supostas 
pedras de crack em saquinhos, celular, óculos e outros objetos. E continua: “Tudo isso 
estava nesta bolsa. Sabe com quem estava essa bolsa? Ana Carolina!”. 

A jovem estava ao lado de três homens, que também foram levados para a delegacia 
junto com ela e colocados em uma sala, com o banner da Polícia Militar ao fundo. Não é 
dada a Carolina e aos demais a oportunidade de não conceder entrevista.  

O diálogo segue com Jacilene Marques tentando fazer com que a jovem confessasse 
algum delito e contasse sobre a sua vida particular. Jacilene: “Carolina, minha filha, 18 
anos, o que você  (sic) ‘tava’ fazendo com essa bolsa, vendendo maconha, Carolina? É a 
primeira vez que você foi presa?”. A jovem responde que tinha sido a segunda vez. E a 
repórter questiona: “Segunda vez? A primeira tu era menor de idade ainda?” Carolina 
responde positivamente. 
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Segue Jacilene Marques: “E a primeira vez foi por quê? Tráfico também? Roubo? Tu 
roubasse o que?” Carolina diz que roubou um aparelho celular. Repórter, com tom 
punitivista: “Ficasse quanto tempo no abrigo de menor? 2 meses? E tu ainda quer voltar 
para um negócio desse? Agora tu vai para a cadeia, mulher! E agora? Ana Carolina, me 
conta uma coisa, que tanta tatuagem é essa, mulher? Por que tu faz tanta tatuagem, me 
diz!”. Carolina responde, simplesmente, que gosta de ter tatuagem. Parece até que este 
direito também lhe foi negado pela repórter, que ainda diz “Tu sabe que isso nunca mais 
vai sair do teu corpo, né?”. 

 
Figura 1 – Repórter Jacilene Marques entrevista Ana Carolina 

                            
Fonte: Captura de tela 

 

Neste momento a câmera grava Ana Carolina da cabeça aos pés. Jacilene Marques 
segue a sua inquisição, sob os olhares atentos dos policiais. Jacilene diz: “Tu tá vendendo 
pedra há quanto tempo?”, pergunta à moça, que responde que não vendia. Jacilene tenta 
se comunicar da maneira ainda mais coloquial: “Bota a real, minha irmã! Escute, presta 
atenção. Tem 43 pedras ali, tu “tava” com 200 reais na mochila, então bota a real. Há 
quanto tempo tu vende pedra?” Jacilene indica um valor, faz as suas próprias contas e 
afirma que a moça já vendeu bastante droga só em um dia. O capitão da Polícia Militar 
afirma que os quatro estão “fora de circulação” e que as drogas levam famílias à 
destruição. Logo após a participação dela, o apresentador ainda tece comentários, de 
maneira jocosa, a respeito das pessoas e das substâncias que foram, segundo os policiais, 
encontradas com elas.  

 
Figura 2 – Ana Carolina é constrangida pela repórter 

                                 
Fonte: Captura de tela 
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Analisando as falas do apresentador e da repórter, percebemos nesta reportagem 
que o programa Correio Verdade tornou-se um Tribunal, onde ambos agem como juízes e 
promotores de acusação, acima do bem e do mal, aptos a condenar, ocupando um papel 
que não compete a um veículo de comunicação. A reportagem exibida em outubro de 2018 
tinha de tudo, porém muito pouco de jornalismo. Além disso, a repórter e o policial 
responsável pela prisão destas pessoas defendem a prática punitivista, apontando a 
prisão como a única solução para problemas tão complexos. 

Como nos confirma Romão (2013), existe um aspecto paranoide do Jornalismo 
Policial, vinculado a alguns traços específicos da forma de apresentar a realidade social 
presente nestes programas. 

 
O discurso dos programas serve, basicamente, para a construção de uma 
imagem de mundo fundada no medo e na insegurança. Este medo seria 
proveniente da contínua exposição a pessoas de má índole, os criminosos, 
os quais são identificados como a causa de todos os males apresentados. 
Constrói-se, assim, tal como no delírio paranoico, uma realidade 
persecutória da qual o indivíduo deve se proteger, justificando que ao 
grupo eleito como bode expiatório seja dirigida a raiva proveniente das 
mais diversas frustrações socialmente geradas (ROMÃO, 2013, p.15). 

 
Esse discurso punitivista dos programas policialescos, com base na força, 

vigilância, medo e exclusão, aliado a este aspecto paranoide descrito por Romão, é 
apontado por Zaffaroni (apud Martins, 2016) como “criminologia midiática”.  

 
Ademais, ao praticar populismo penal, apresentando, por exemplo, a 
privação de liberdade em um sistema penal falido como resposta à 
demanda de segurança, tais programas – e as emissoras responsáveis por 
eles – privam a sociedade de ter acesso a uma informação plural, 
contextualizada e completa. Ignoram, por exemplo, o fato de o Brasil 
ocupar hoje o patamar de terceiro País com a maior população carcerária 
– posição que galgou, sobretudo, nos últimos dez anos, quando também 
vimos o crescimento da violência, o que deixa claro que a saída proposta 
é absolutamente equivocada (MARTINS, 2016, p.1). 

 

Mesmo tendo o seu papel bem delimitado pela Constituição Federal, as emissoras 
de TV que possuem em sua grade programas policialescos, não respeitam estes limites e 
tornam-se reincidentes nas práticas de violações e infrações à legislação brasileira. Há 
uma busca desenfreada pela condenação e execração pública daqueles que são 
considerados “marginais” perante a sociedade, e desta forma, os apresentadores e 
repórteres desses programas atropelam suas funções e retiram dos veículos de 
comunicação o seu importante papel no cumprimento dos direitos humanos e a efetivação 
do sistema democrático. 

Os diálogos aqui apresentados revelam o que podemos considerar como grotesco 
ou um show de horrores, mas não jornalismo. Os programas policiais afirmam em suas 
descrições que utilizam-se de técnicas jornalísticas em suas produções, porém, apenas 
nesta reportagem de 7 minutos e 15 segundos podemos constatar a violação dos artigos 
6° (incisos I, VIII e X) e 9° do Código de Ética Jornalístico, como também violações ao 
Código Brasileiro de Telecomunicações (artigos 38, 52 e 53) e ao Regulamento dos 
Serviços de Radiodifusão (artigo 28). Mesmo atropelando princípios éticos e legais, a TV 
Correio conquista o primeiro lugar no Ibope, segundo pesquisa recentemente divulgada 
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pela própria empresa191. Como explicar esta audiência, mesmo a emissora infringindo 
convenções de direitos humanos, códigos de ética do jornalismo e não respeitando a 
própria Constituição Federal? O jornalista Jocélio Oliveira aponta que a televisão ainda é 
o meio de comunicação mais utilizado pela população brasileira para se informar. Oliveira 
(2015) arrisca-se a dizer que isso se justifica devido à carência na formação escolar da 
população média. 

 
O sucesso da TV no país estaria associado ao contexto da cultura de massa 
brasileira (…). Entre os elementos que sedimentam essa cultura em sua 
relação com esse tipo de veículo estaria a cultura da oralidade como 
ferramenta que suplanta a necessidade de letramento (OLIVEIRA, 2015, 
p. 12). 

 

A ausência de leitura crítica da mídia é um mal da sociedade brasileira, aliada a 
outros problemas como o da permissão de concessões públicas a políticos, o chamado 
“coronelismo eletrônico” e sem respeito aos critérios estabelecidos no Código Brasileiro 
de Telecomunicações, no Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e na própria 
Constituição Federal, dando oportunidade para que este tipo de produto midiático 
alcance um importante espaço na casa das famílias brasileiras e paraibanas. Importante 
frisar que no Brasil é inconstitucional políticos terem concessões públicas de rádio e TV, 
determinado pelo artigo 54 da Constituição Federal. 

A jornalista Olívia Bandeira (2018), integrante do Coletivo Intervozes, explica que.  
 
A desigualdade na distribuição de renda e no acesso aos meios de 
comunicação, bens culturais e às novas tecnologias têm influência nos 
tipos de mídia que predominam e nos veículos que atingem maiores 
audiências. (…) Esses e outros indicadores ajudam a explicar o papel 
ainda substancial da televisão na produção da opinião pública no Brasil, 
visto que ela é parte de 97,1% dos lares brasileiros, conforme Pesquisa 
Nacional de Amostragem de Domicílio 2015, realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (BANDEIRA, 2018, p.40). 

 

Em relação à Constituição Federal brasileira, as emissoras de TV que exibem 
programas policialescos não observam o artigo 221, constante do Capítulo V, que trata da 
Comunicação Social. Nele, está expresso que a produção e programação das emissoras de 
rádio e televisão devem atender a finalidades educativas, artísticas, culturais e 
informativas. O conteúdo dos programas policialescos passa longe deste tipo de 
orientação, pois é feito para ser mercadoria de consumo que gere lucro aos donos das 
empresas de comunicação privadas, sem se importar com a infração aos direitos 
humanos. 

 
O aspecto conformista do jornalismo policial se relaciona com uma das 
características centrais da indústria cultural apontada por Adorno e 
Horkheimer (2006): a estandardização da cultura e sua transformação 
em mercadoria. Tal estandardização da cultura está vinculada à 
incapacidade do indivíduo pseudoformado de realizar críticas e 
reinventar os padrões de pensamento vigentes. O lado histórico da 
existência humana fica assim solapado, pois ao indivíduo cabe apenas 

 
191 Disponível em: https://portalcorreio.com.br/correio-verdade-alcanca-4490-de-share-e-e-lider-no-
horario/. Acesso em: 6 de outubro de 2019. 

https://portalcorreio.com.br/correio-verdade-alcanca-4490-de-share-e-e-lider-no-horario/
https://portalcorreio.com.br/correio-verdade-alcanca-4490-de-share-e-e-lider-no-horario/
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repetir indefinidamente as formas de ser e pensar que já estão 
estabelecidas (ROMÃO, 2013 p. 14). 

 

A TV Correio, afiliada à Record TV, emissora de propriedade do bispo da igreja 
universal do Reino de Deus, Edir Macedo, é uma emissora privada que depende de 
concessão pública para funcionar. Ou seja, de 15 em 15 anos, ela precisa de aval do 
Governo Federal para poder continuar existindo, segundo prevê a Constituição Federal. 
Importante salientar que com a chegada de Jair Bolsonaro à presidência da República, 
conforme apuração do site UOL, a Record ultrapassou a Rede Globo em arrecadação com 
publicidade, atingindo o valor de R$ 10, 3 milhões, enquanto a Globo ficou com R$ 7,07 
milhões. A concessão para TVs comerciais no Brasil tem sido feita de maneira automática, 
sem cumprir os requisitos de utilidade pública, tanto pelas empresas como pelo 
Congresso Nacional. Conforme aponta o pesquisador Silva (2015). 

 
As regulações que normatizam a radiodifusão no Brasil são deficitárias e 
permitiram a concentração. As leis nacionais possibilitaram, pela falta de 
rigor, a utilização errônea das concessões, usadas como “moeda de troca 
política”, e que levaram o formato técnico brasileiro uma má distribuição 
de espectro eletromagnético (SILVA, 2015, p.37). 

 
Para agravar ainda mais esta situação, em 2017, o ex-presidente da República, 

Michel Temer (MDB), sancionou a Lei 13.424/2017, baseada na Medida Provisória 
747/2016, enviada ao Congresso Nacional e aprovada de maneira acelerada em março de 
2017.  A lei prevê uma série de alterações na concessão de outorgas para as empresas 
privadas de rádio e TV. Por exemplo, pela nova lei, o governo pode anistiar as empresas 
de radiodifusão em relação aos prazos de renovação das outorgas pelo governo federal. 
Ainda de acordo com estas novas regras, todo concessionário que havia perdido o prazo 
para renovar suas outorgas ganhou mais 90 dias para fazê-lo. 

 
Não interessa se o atraso foi de um mês ou de dois anos. Aquelas 
emissoras que já haviam pedido a renovação, mas o fizeram fora do prazo 
– inclusive as que o Executivo já tinha revogado a licença justamente pelo 
atraso na solicitação da renovação – também ganharam mais uma chance 
para recolocar seus canais em funcionamento, caso o Congresso Nacional 
ainda não tivesse se manifestado sobre o caso (SANTOS, 2017, p.1). 

 

Isso representa uma liberdade ainda maior para os empresários da radiodifusão, 
que podem fazer o que quiserem com as concessões que receberam, diminuindo a 
prestação de contas ao governo e à sociedade. Essas mudanças significativas reduzem o 
controle social e a própria fiscalização do Estado, desconfigurando o que deveria ser uma 
concessão pública, proporcionando às empresas mais liberdade para tratar a outorga 
como uma posse particular. 

Ainda segundo Santos (2017), foram feitas alterações que modificam 
consideravelmente o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, principalmente no que 
concerne ao artigo 28, que estabelece para as emissoras privadas de TV impedimento em 
transmitir programas que atentem contra o sentimento público. Ou seja, não podem exibir 
pessoas em situação que redundem em constrangimento, não importando o objetivo. O 
que ficou caracterizado na reportagem realizada por Jacilene Marques. O decreto 
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9.138/17 foi assinado por Michel Temer e libera os radiodifusores de cumprir o artigo 28 
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão. 

 
De número 9.138/17, ele modifica consideravelmente o Regulamento dos 
Serviços de Radiodifusão, revogando o decreto 88.066/1983 e alterando 
o 52.795/1963 (…) De acordo com o atual decreto, o contrato de 
concessão não precisa trazer, como cláusula obrigatória, os preceitos e 
obrigações das emissoras estabelecidas no artigo 28 do Regulamento dos 
Serviços de Radiodifusão. A norma continua em vigor, mas sua menção 
explícita desaparece dos contratos de concessão. (SANTOS, 2017, p.1). 
 

Com esse afrouxamento na legislação e a pouca fiscalização dos órgãos 
competentes em relação aos meios de comunicação, como o Ministério das Comunicações, 
Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério Público Federal, os proprietários de 
emissoras privadas no Brasil deitam e rolam em relação ao que divulgam em seus 
programas e ao comportamento dos profissionais contratados. Por isso, assistimos 
diariamente aos shows de horrores realizados pelos policialescos. Com a Constituição 
Federal de 1988, o Brasil pensou em ter um respiro no que concerne a pontos que tratam 
da Comunicação Social no país e o funcionamento destas empresas, do setor público e 
privado. Porém, devido à forma que se constituiu as relações entre empresários e políticos 
no país, a regulamentação dos artigos relacionados à Comunicação ficaram prejudicados. 
Houve e ainda há uma forte participação da mídia na construção da política nacional e a 
propriedade de meios de comunicação por políticos.  

 
Logicamente as empresas privadas visam unicamente o seu próprio bem-
estar e lucro. A influência de instituições, como as Organizações Globo na 
Ditadura Civil Militar, foi essencial para legitimar junto à população 
decisões políticas e beneficiar ou prejudicar políticos. As estreitas 
proximidades de senadores, deputados e presidentes, mas não apenas 
eles, com as corporações de mídia, estabeleceu uma relação de troca de 
favores entre as partes (SILVA, 2015, p.39). 
 

A pesquisa Monitoramento da Propriedade da Mídia, realizada em 2017 pelo 
Intervozes, em parceria com a organização de Direitos Humanos Repórteres sem 
Fronteira, revela uma concentração dos meios de comunicação no Brasil, com apenas 
cinco grupos familiares donos dos veículos de maior audiência no país: Grupo Globo 
(nove), Grupo Bandeirantes (cinco), família do bispo Edir Macedo (cinco), Grupo RBS 
(quatro) e Grupo Folha (três). Isso prejudica a pluralidade e a diversidade da 
programação e do conteúdo na radiodifusão brasileira. Pontos essenciais em uma 
democracia. Mas no Brasil vivenciamos um sistema democrático deficitário, devido à 
forma que o país foi construído.  

 
Nossa sociedade é marcada pelo predomínio do espaço privado sobre o 
público e, tendo seu centro na hierarquia familiar, é fortemente 
verticalizada em todos os aspectos: nela, as relações sociais e 
intersubjetivas são sempre realizadas com relação entre um superior, 
que manda, e um inferior, que obedece (CHAUÍ, 2018, p.8).  

 
Essa hierarquia familiar tão fortemente marcada na construção da sociedade 

brasileira reflete na formação dos meios de comunicação. Venício Lima, professor 
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aposentado de Ciência Política e Comunicação da Universidade de Brasília, denomina esta 
relação entre imprensa e políticos como “coronelismo eletrônico”, que seria uma versão 
tecnológica da antiga prática realizada pelos coronéis do século XIX que exerciam o 
controle político nas regiões onde governavam e tinham relações de troca de favores com 
as províncias e a União. A moeda de troca era o voto da população. Na atualidade, os 
favores são a manutenção de políticos no poder e a renovação das concessões de 
radiodifusão destes empresários. 

Segundo Silva (2015), “a mídia é alimentada pela publicidade oficial e pela 
renovação de concessões e, em troca, realiza a divulgação de informações que podem 
favorecer os mandatos dos legisladores, tanto na esfera local quanto na regional”. É o 
popular uma mão lava a outra. 

Por isso, esta valorização dada à radiodifusão não é à toa. Os meios de comunicação 
são tidos como “quarto poder”, devido à influência que têm nos setores econômicos e 
políticos, aliada a concentração da informação na mão de poucas famílias no Brasil, e desta 
forma, controlam o que a população terá acesso e deve assistir. Conforme denomina 
Bourdieu, ele é “um poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade 
daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem” 
(Bourdieu, 1997, p.7). O poder simbólico construído pela radiodifusão ajuda na 
construção da realidade. E é isso que os programas como o Correio Verdade propõem-se 
a fazer, estabelecendo padrões e modificando conceitos, alimentando indústrias de mídia 
e direcionamentos políticos, comandantes e comandados, criando a “violência simbólica” 
apontada por Bourdieu. 

 
A classe dominante é o lugar de uma luta pela hierarquia dos princípios 
de hierarquização: as fracções dominantes, cujo poder assenta no capital 
econômico; tem em vista impor a legitimidade da sua dominação quer por 
meio da própria produção simbólica, quer por intermédio dos ideólogos 
conservadores os quais só verdadeiramente servem os interesses dos 
dominantes por acréscimo, ameaçando sempre desviar em seu proveito 
o poder de definição do mundo social que detêm por delegação; a fracção 
dominada (…) tende sempre a colocar o capital específico a que ela deve 
a sua posição no topo da hierarquia dos princípios da hierarquização. 
(BOURDIEU, 1997, p. 12). 
 

Por isso, “o cenário brasileiro é preocupante”, afirma a jornalista Olívia Bandeira 
(2018). Ela acrescenta ainda que o sistema de mídia mostra alta concentração de 
audiência e de propriedade, ainda que o artigo 220 da Constituição Federal determine que 
a mídia não pode, direta ou indiretamente, estar sujeita a monopólios ou oligopólios. “A 
falta de regulamentação da Constituição, aliada a medida de controle ineficazes, resulta 
em que os veículos de maior audiência estejam na mão de poucas famílias pertencentes à 
elite socioeconômica do país” (Bandeira, 2018). Por isso, a mídia no Brasil não pode ser 
considerada imparcial nem independente. 

Com essa concentração dos meios de comunicação na mão de poucas famílias 
brasileiras e o jogo de influência muito presente entre empresários e políticos, assistimos 
ao desrespeito aos preceitos constitucionais já apontados e a códigos relacionados aos 
direitos humanos. O ex-ministro dos Direitos Humanos, Nilmário Miranda (2018), afirma 
que esse conteúdo produzido por programas policialescos reflete a concentração 
mercadológica e consequentemente, reproduz violências simbólicas ao desconciderar as 
especificidades de cada público. “Distorções da realidade brasileira são constantemente 
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fixadas no imaginário da população que não se vê nos meios de comunicação tradicionais 
ou é retratada por meio de estereótipos perniciosos” (Miranda, 2018). 

E, com a difusão destes estereótipos, além da construção maniqueísta “mocinho” x 
bandido”, os programas policialescos têm violado sistematicamente os direitos humanos. 
É importante salientar que estas violações são condenadas por normativas nacionais e 
tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como já apontamos anteriormente, apesar 
disso, elas seguem acontecendo. 

Nilmário Miranda lembra o tratamento desumano dado pelos policialescos às 
pessoas negras, criminalizadas em pré-julgamentos e colocadas em posições subalternas, 
contribuindo desta forma para o imaginário racista.  

 
É muito comum jovens negros aparecerem na mídia como autores de 
violência. Basta uma rápida “zapeada” pelos programas chamados 
“policialescos” para se perceber que se multiplicam imagens de jovens 
negros (…) sendo expostos e humilhados enquanto são apontados pelos 
apresentadores como criminosos, embora a maioria nem tenha ido a 
julgamentos (MOURA, 2014, p. 72). 

  

Ana Carolina e os três rapazes presos pela Polícia Militar da Paraíba e que foram 
obrigadas a conceder entrevista à repórter Jacilene Marques ilustram bem esta colocação. 

 
O próprio conceito de direitos humanos é distorcido. Geralmente atrelado 
à violência de forma sensacionalista, como se protegesse o crime e não a 
dignidade humana, faz com que as pessoas não se reconheçam como 
sujeitos desses direitos. Se atualmente encontramos um respiro nesses 
meios (…) é mais pela pressão dos movimentos do que pela benevolência 
dos barões da mídia (MOURA, 2015, p. 57). 
 

Dialogando com esta colocação do ex-ministro, a jornalista e pesquisadora, Iara 
Moura, coloca que o crescimento das violações vem acompanhado de fiscalização por 
parte dos movimentos sociais e de organizações da sociedade civil.  

 
Diante da ausência – ou ineficiência – de mecanismos de regulação do 
campo midiático pelo Estado brasileiro, tem sido a sociedade civil, por 
meio de ações articuladas, notadamente, com o Ministério Público 
Federal (MPF), a principal fonte de denúncia dessas cotidianas 
ocorrências nos canais de rádio e TV (MOURA, 2015, p.9). 

 
Foi isso que aconteceu em 2018 em João Pessoa após a jornalista Kalyne Lima 

denunciar em suas redes sociais a postura discriminatória do apresentador Sikeira Jr. no 
programa Cidade em Ação, da TV Arapuan, em relação a uma jovem mulher negra que 
estava detida. Observemos que, mais uma vez, mais uma mulher negra é vítima de 
constrangimento e violação dos seus direitos por parte de programas policialescos na 
Paraíba. E aqui cabe um parênteses para apontar a exclusão social constante a que são 
submetidas estas jovens. Voltando a violação aos direitos humanos, causada por Sikeira 
Jr, coube ao Movimento Feminista da Paraíba recorrer ao Fórum Interinstitucional pelo 
Direito à Comunicação para solicitar providências em relação a emissora e ao 
apresentador. 

Em audiência realizada no Ministério Público Federal em 13 de julho de 2018 foi 
assinado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), com o proprietário do Sistema 
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Arapuan de Comunicação, João Gregório, e representantes do Ministério Público Federal, 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PB), Promotoria Estadual da Mulher, Fórum 
Interinstitucional pelo Direito à Comunicação (FINDAC), Defensoria Pública do Estado da 
Paraíba e a Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana e o próprio 
Movimento Feminista paraibano. 

O documento determinava uma série de ações que foram tomadas pela TV Arapuan 
durante seis meses, como meio de reparar as mensagens ofensivas às mulheres veiculadas 
na programação da emissora, especificamente no programa Cidade em Ação, do dia 05 de 
junho de 2018, então apresentado por Sikeira Junior. Entre as ações realizadas estão a 
veiculação na sua grade de programação de material em formato publicitário, difundindo 
ideais relevantes para a cidadania, em defesa da tolerância e do respeito às diversidades; 
programas educativos que serão elaborados pelas organizações de Direitos Humanos da 
Paraíba, aprovados pelo FINDAC, em parceria com movimentos sociais e instituições 
parceiras; pautar duas vezes por mês entrevistas sobre tema relevante para a cidadania e 
os Direitos Humanos, e no aniversário da Lei Maria da Penha, no dia 07 de agosto de 2018 
e nos 16 dias subsequentes, realizar entrevistas que devem abranger a inibição da 
violência contra a mulher, com membros do Ministério Público Federal, Ministério 
Público Estadual, Defensoria Pública da Paraíba e representantes da Secretaria de Estado 
da Mulher e da Diversidade Humana e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PB). 

Além disso, o Sistema Arapuan de Comunicação se comprometeu no TAC a se 
retratar publicamente e pedir desculpas às mulheres paraibanas que tiveram seus 
direitos violados pelo seu apresentador Sikera Junior no programa Cidade em Ação no dia 
05 de junho de 2018, o que foi feito de maneira precária. 

Essa ação articulada pelo Movimento Feminista paraibano foi significativa para o 
fortalecimento deste movimento social, mostrando a sua mobilização na cobrança da 
efetivação da legislação brasileira em relação ao papel dos meios de comunicação no 
Brasil e no respeito aos direitos humanos das mulheres. 

Os Fóruns pelo Direito à Comunicação são instâncias fundamentais para barrar as 
violações aos direitos humanos causadas por este tipo de produto. E, aliado a isso, é 
preciso que seja feita no Brasil a regulação dos meios de comunicação. Isso é o que vai 
assegurar que o que aconteceu nos programas Correio Verdade, do Sistema Correio, e no 
Cidade em Ação, do Sistema Arapuan de Comunicação não voltem mais a acontecer. 

Sabemos que isso não é nem será fácil no Brasil, pois diversas tentativas já foram 
feitas neste sentido, porém o lobby das empresas midiáticas é muito forte junto aos 
governos para barrar estas iniciativas. Além disso, como aponta Moura (2018). 

 
É prática recorrente das emissoras de rádio e TV tacharem de censura 
qualquer esforço para se estabelecer uma regulação mínima para o 
campo da comunicação de massa. Assim, além da hegemonia da 
audiência, garantem a hegemonia do discurso que reproduzem. Segue, 
portanto, valendo a lei do mais forte, mesmo nos casos em que há sanções 
previstas em leis infraconstitucionais (MOURA, 2018, p. 11). 
 

Os movimentos sociais e organizações não governamentais, como Intervozes, 
ANDI e a artigo 19, buscam junto a organismos como o Ministério Público Federal e a 
parlamentares sensíveis à causa do direito humano à comunicação, meios para que se 
efetive o que está previsto na Constituição Federal brasileira, códigos e tratados 
internacionais firmados pelo Brasil. Algumas batalhas foram travadas com êxito, mas a 
caminhada é longa para que o Brasil seja considerado democrático, sem oligopólios e 
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monopólios dos meios de comunicação e com respeito aos direitos humanos. 
Atravessamos um período tenebroso no país e só nos resta estar atentos, atuando em 
conjunto, monitorando a legislação e aqueles que a fazem, e resistindo para impedir ainda 
mais retrocessos. 
 
2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A democracia brasileira está fraturada, como disse o professor Pedro Nunes Filho, 

em seu livro recém-lançado. Há ainda os que afirmam que não vivemos mais em uma. E 
para que os meios de comunicação cumpram com o seu papel de acordo com o que prevê 
a Constituição Federal, é preciso que a democracia exista e funcione, assim como o seu 
povo tenha acesso à cidadania e a direitos. 

Não é isto que estamos vivenciando no Brasil. E, infelizmente, não é de hoje. Desde 
a sua formação, os veículos de comunicação do país possuem vícios e problemas bastante 
sérios, que não serão solucionados de maneira rápida. A ferrugem da corrupção e das 
relações corrompidas entre empresários do setor e políticos – muitos também donos de 
mídia – causou sérios estragos a este sistema tão importante para a constituição e 
formação de um povo. 

Contamos com leis, códigos e tratados internacionais que trazem artigos 
importantes relacionados ao papel e ao funcionamento destes veículos. A própria 
Constituição Federal traz um capítulo dedicado à Comunicação Social, mas que não teve 
os seus artigos regulamentados. 

Mesmo diante de um quadro desanimador, é preciso continuar atuando e 
mostrando os problemas que enfrentamos nesta seara. As violações aos Direitos 
Humanos nos programas policialescos têm sido sistemáticas e não podem passar 
desapercebidas, pois ferem a dignidade humana e a própria democracia. Os movimentos 
sociais ocupam um importante papel neste sentido, pois são os fiscalizadores destes 
meios. Uma causa que não pode ficar restrita apenas a pessoas que atuam na 
Comunicação; mas sim fazer parte da pauta de todos e todas que entendem a comunicação 
como um Direito Humano. 

É preciso mostrar que a obtenção de lucro não pode passar por cima dos direitos 
nem da lei. 
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1 INTRODUÇÃO 

Estima-se que no Brasil, entre 2001 e 2011, ocorreram mais de 50 mil assassinatos 
de mulheres, ou seja, em média, 5.664 mortes de mulheres por causas violentas a cada 
ano, 472 a cada mês, 15,52 a cada dia, ou uma morte a cada 1h30. Esses dados foram 
divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e uma pesquisa inédita, 
que reforçou as recomendações realizadas pela CPMI (Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito), que avalaiou a situação da violência contra mulheres no Brasil (BITENCOURT, 
2018, p. 95). 

Partindo dos dados alarmantes de violência contra mulher no país e diante da 
proteção que a qualificadora de feminicídio, incorporada ao Código Penal em 2015, 
proporcionou à mulher, faz-se necessário analisar a forma que as notícias dos casos 
subsumidos chegam a sociedade, uma vez que os meios de comunicação são importantes 
fontes de conscientização. 

A pesquisa que ensejou a produção deste artigo científico teve base teórica e 
documental, em que se buscou uma análise inicial de conceitos críticos a respeito da 
violência de gênero e da liberdade de expressão atinente a mídia e a escolha de situações 
de conhecimento público amplo para um breve estudo de caso sobre o papel da mídia na 
violência contra a mulher. Ademais, houve estudo analítico sobre dois casos 
emblemáticos de homicídio contra mulher de repercussão nacional, a partir de entrevista 
dos envolvidos, de reportagens televisionadas e de documentários. Realizou-se uma 
observação sistemática dos casos concretos com o objetivo de explorar a atuação 
midiática e seus efeitos na sociedade. Por fim, houve preocupação no aporte das garantias 
constituicionais e o estudo da ponderação dos princípios. 

A situação-problema “a atuação da mídia nos casos de violência contra mulher” é 
suficientemente relevante a ponto de justificar a pesquisa construída neste artigo, com 
base em fatos publicamente conhecidos que possuem reflexos na sociedade. 

Dessarte, passa-se para a discussão, com consequente estruturação do tema, a 
partir de  recortes de um domínio complexo, cuja realização implica em mobilizar e 
recursos e tomar decisões. 
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2 A ponderação constitucional de garantias na violência de gênero: dignidade da 
mulher vs. liberdade de expressão 

O termo feminicídio é definido por Diana Russel e Jane Caputi como algo que 
transcende a misoginia, onde é criado um estado de terror e agressões que culminam na 
morte da mulher (CAPUTI; RUSSEL, 1992, p. 15). Essa realidade adquire uma perspectiva 
política, já que se caracteriza esta conduta como análoga à do crime de ódio. A partir dessa 
dimensão, Rita Segato destaca dois eixos de atuação que vinculam o agressor, a vítima e 
os seus pares (SEGATO, 2003, p. 4). O eixo vertical representa a relação assimétrica entre 
agressor e vítima e o horizontal figura a relação entre o agressor e seus pares, 
configurando uma “irmandade masculina” que visa manter a simetria das relações. 

É dentro desse sistema que tanto o Judiciário quanto a mídia se encontram 
inseridos perpetuando a estrutura de violência contra a mulher ou demais categorias 
vulneráveis. O Judiciário brasileiro vem se destacando como propagador de 
desigualdades. Segundo Mariza Corrêa, Danielle Argaillon e Guita Debertu "aqueles que 
detém o domínio da justiça, a adequação do comportamento dos envolvidos aos modelos 
de comportamento socialmente elaborados, do que ao crime tal como enquadrado no 
Código Penal” (IZUMINO, 2004, p.30). Isso reflete diretamente na abordagem midiática, 
que se torna um veículo onde se leva muito mais em consideração a repercussão de uma 
notícias e as relações morais envolvidas do que o respeito à própria legislação, já que a 
formação jornalística tem uma apresenta uma deficiência na formação de uma abordagem 
que preze pela valorização dos direitos humanos. 

Nesse âmbito, cabe trazer à tona conceitos como a dignidade da pessoa humana e 
o princípio da não discriminação, este último sendo sempre um reflexo do princípio da 
igualdade. A partir dessas definições, é direito fundamental de todo cidadão ser 
respeitado igualmente em sociedade tendo todas as suas diferenças consideradas, e de ter 
seu bem estar garantido pelo Estado. A mídia, contudo, corrompe essa ideia com uma 
abordagem agressiva e sensacionalista das notícias, sobretudo as de cunho policial, onde 
as questões de gênero e a supremacia masculina se tornam especialmente evidenciadas a 
partir do modo que são expostas. 

Os programas de televisão, em sua maioria telejornais locais, sequer respeitam a 
situação delicada em que as vítimas se encontram, e chegam a interferir na investigação 
bombardeando os acusados com perguntas sem qualquer tipo de filtro: um verdadeiro 
vale tudo em busca de impulsionar sua audiência. Além disso, a atitude do criminoso, em 
muitos casos, não é condenada por esses jornalistas, mas agem como se ela devesse ser 
exaltada. Com essa postura, os meios de comunicação passam a estimular uma inversão 
de valores que faz com que o público se identifique e defenda o ato criminoso, o que viola 
o Código de Ética dos Jornalistas em seu art. 11, §2º, que veda a divulgação de informações 
de caráter mórbido, sensacionalista ou contrário aos valores humanos, especialmente em 
casos de crime. 

A partir do exposto, cabe estabelecer a discussão acerca dos limites da liberdade 
de expressão. A própria Constituição Federal trata de estabelecer limites legítimos a 
liberdade de expressão em seu Art. 5° por meio dos seguintes incisos: IV – é livre a 
manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; V – é assegurado o direito de 
resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 
imagem; e X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação. 
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A própria legislação fixa limites para a liberdade de expressão, que se fundam em 
outros direitos constitucionais relevantes resguardados e que são objeto de tutela do 
Direito Penal, por meio dos crimes de injúria, calúnia e difamação; os conhecidos crimes 
contra a honra. Portanto, quando há responsabilização de pessoas pelos excessos na 
liberdade de expressão, não se trata de censura, ou de patrulhamento ideológico do 
“politicamente correto”. É, na realidade, sobre o resguardo de direitos fundamentais tão 
relevantes quanto a liberdade de expressão e que devem ser respeitados. Se pondera o 
próprio direito, onde nenhuma regra ou princípio são absolutos. Não se condena ninguém, 
civil ou criminalmente, por meras opiniões, visões de mundo ou por fazer humor, 
condena-se pelo abuso da liberdade de expressão quando fere outros direitos 
fundamentais de outras pessoas que merecem igual proteção. Injúria, calúnia e difamação 
são crimes e ilícitos civis, o que não pode se confundir com exercício de liberdade de 
expressão. 

Nesse sentido, surge a discussão proposta por Robert Alexy acerca do princípio da 
ponderação. O autor sustenta a tese de que princípios e regras são normas com base no 
argumento de que ambos expressam um dever ser. Para ele, a diferença entre os dois não 
é de grau, mas, uma diferença qualitativa. Alexy distingue princípios e regras a partir do 
conceito de princípio: uma norma que ordena que algo seja realizado na maior medida 
possível, dentro das possibilidades fáticas e jurídicas. Constituem “mandados – ou 
mandamentos – de otimização”. As regras, por outro lado, são normas que devem ser 
cumpridas de maneira exata. Isto é, seu cumprimento só pode ser feito de forma integral. 

Quando passa a existir um conflito entre regras, existem dois caminhos para se 
resolver a questão: pelo menos uma das regras é declarada inválida ou é introduzida uma 
cláusula de exceção em uma delas. Quando há colisão entre princípios, um dos princípios 
deve ceder frente ao outro. Nesse caso, a resolução se dá conforme a dimensão de peso 
entre os princípios envolvidos, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Esta é 
a chamada “lei de colisão”, que representa um dos principais fundamentos da teoria dos 
princípios de Alexy. É um reflexo da característica de otimização dos princípios e da 
inexistência de prioridades absolutas entre eles. Através da ponderação se soluciona o 
conflito entre princípios e a regra que se extrai da aplicação da ponderação de princípios, 
para Alexy, integra o rol das normas adscritas. É essa ponderação que se aplicaria em 
situações como a do conflito entre a liberdade de expressão e a proteção de outros direitos 
fundamentais. 

Toda essa realidade é expressa, principalmente, na abordagem midiática acerca da 
violência contra a mulher. A violência constitui uma realidade concreta na vida de 
milhares de mulheres no nosso país. Expressa a crescente degradação da vida humana na 
sociedade capitalista, condicionada dentre outros fatores, pelo aprofundamento da 
questão social e das desigualdades sociais. O agravamento e a complexidade que assume 
o fenômeno nas cidades e no campo e, em particular, as expressões da violência contra 
mulheres, nos instigam a questionar a naturalização destes fenômenos, muitas vezes, 
tomados como ação isolada e pontual, circunscritos à esfera individual. 

Para a psicóloga e coordenadora do Observatório da Mulher, Rachel Moreno, a 
mídia ou banaliza a violência contra a mulher ou então vai para o outro extremo: tornar 
tudo um grande espetáculo para atrair mais audiência (MORENO, 2016). Segundo 
Moreno, as duas abordagens são prejudiciais para a formação crítica da sociedade, pois 
não geram uma discussão aprofundada sobre o tema. No âmbito do telejornalismo 
policial, a violência tende a ser explorada e enfatizada, possibilitando, não raras vezes, 
análises conservadoras e preconceituosas. 
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No Brasil, os meios de comunicação são concentrados e monopolizados por um 
pequeno número de famílias/empresas. Desse modo, as concepções, valores e interesses 
desses grupos são disseminados para o conjunto da sociedade, apresentando-se como 
necessários e inerentes à dinâmica da vida social. A televisão, em especial, tem se 
mostrado veículo de comunicação com grande participação na vida das pessoas, sendo 
responsável pelo entretenimento de parte significativa da população. Assim, por um lado, 
a mídia se apropria da sensualidade e sexualidade das mulheres, atendendo aos interesses 
do mercado, por outro, as reprime e as julga. O livre exercício da sexualidade permanece 
sendo alvo de julgamentos morais reguladores e disciplinadores das mulheres. Esse o 
principal fator levantado pela mídia quando passa a justificar o comportamento do 
agressor. 

Dentro desse contexto, dois casos amplamente abordados e divulgados pela mídia 
em épocas distintas merecem um destaque comparativo. O primeiro é o caso Eloá Cristina, 
ocorrido em 2008, e conhecido como o maior sequestro em cárcere privado já ocorrido 
no Estado de São Paulo. O caso teve grande repercussão midiática nacional e 
internacional. O segundo é o caso Tatiane Spitzner, sobre um marido que assassinou a 
esposa lançando-a do 4º andar de um prédio, ocorrido 10 anos depois, em 2018. Um dos 
casos ocorreu antes da incidência da qualificadora de feminicídio no Código Penal, o outro 
ocorreu depois. O grande questionamento levantado é se alguma coisa de fato mudou na 
abordagem social, sobretudo a midiática, em relação a casos como esse depois da 
aplicação da qualificadora, o principal objeto deste trabalho. 

 

2.1 O caso Eloá Cristina (2008) e a dramaturgia midiática 

Analisar casos jurídicos submetidos a grande interferência da mídia e não 
discorrer sobre o homicídio de Eloá Cristina, é omitir um importante eixo de estudo e 
crítica da atuação jornalística no cenário de violência contra mulher. 

Quando o fato ocorreu, em Santo André (SP), Eloá Cristina Pimentel tinha apenas 
15 anos e seu ex-namorado, Lindemberg Alves, autor do crime, tinha 22 anos. Os dois 
namoraram por cerca de três anos, chegando a seu fim por decisão de Lindemberg. 
Contudo, o mesmo se arrependeu e quis reatar a relação, sendo surpreendido com a 
recusa de Eloá. Inconformado com o término do relacionamento, Lindemberg invadiu o 
apartamento onde residia Eloá, fazendo-a refém junto com mais três colegas de classe, os 
quais estavam em sua casa fazendo um trabalho escolar: Nayara Vieira e outros dois 
garotos. Embora enciumado com a situação de sua ex-namorada estar com outros garotos 
em sua casa, estes foram os primeiros a serem liberados do sequestro. Nayara foi libertada 
no dia seguinte, todavia, acabou retornando ao cárcere dias depois – forma encontrada 
para facilitar as negociações com o autor do crime – permanecendo ali até o desfecho do 
caso. O crime se prolongou por 100 horas, sendo iniciado no dia 13 de outubro até o dia 
17 do mesmo mês, no ano de 2008, tendo o desfecho com a invasão policial ao 
apartamento e os disparos de Lindemberg contra Eloá (virilha e cabeça) e Nayara (rosto) 
antes de lhe ser dada voz de prisão. Das duas últimas vítimas, apenas Nayara sobreviveu. 
Eloá veio a óbito no dia 18 de outubro de 2008 e teve seus órgãos doados (FOLHA ONLINE, 
2008). 

Essa foi a narrativa do caso trazida por diversos jornais, como a Folha de São Paulo 
e documentários, como a série Investigação Criminal, 1º episódio da 5ª temporada 
(Direção: Beto Ribeiro, Produção: A&E e Netflix, 2016). Embora narrado de forma 
“distante” dos acontecimentos, a mídia participou ativamente dos desdobramentos do 
crime. 
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Devido à ampla cobertura que os meios de comunicação fizeram neste caso, com 
reportagens ao vivo, inclusive entrevistas com Lindemberg, através de ligação telefônica, 
durante a permanência do crime, aumentando a audiência dos programas de televisão, 
pode-se notar a toda a influência delineada ao longo do caso. O documentário “quem 
matou Eloá?” (Direção: Lívia Perez, Produção: Fernanda de Capua, 2015) retrata bem a 
atuação da mídia e o recorte que era feito do caso, televisionado como um romance com 
um final trágico, o famoso crime passional. 

A produção “quem matou Eloá?”, é bem crítica quanto à interferência da mídia no 
caso concreto, conciliando imagem e som para retratar uma posição de “abutre” dos 
jornalistas, logo no início do curta-metragem. A emissora “Rede TV” foi o principal objeto 
das críticas do documentário, em decorrência do palco criado para a performance do 
autor do crime no programa “A tarde é sua”. Nas primeiras imagens, mostram a jornalista 
Sônia Abrão conversando por telefone com a vítima Eloá, pedindo para mesma 
tranquilizar seus pais, mãe e irmãs de Lindemberg, as quais “estavam sofrendo muito”. 
São diversas as passagens da preocupação dos jornalistas com o estado de Lindemberg, 
além de sua imagem – ou melhor, da imagem veiculada pelos meios de informação (QUEM 
MATOU ELOÁ? Direção: Lívia Perez, Produção: Fernanda de Capua, 2015).  

Frases como “o Brasil inteiro está rezando por vocês dois” eram comuns na 
narrativa do caso, quando os apresentadores – do verdadeiro show – falavam com o autor 
do crime. A interferência no caso era tamanha, que, por exemplo, Ana Hickmann mandava 
“recados” para o sequestrador, pedindo que as meninas dessem algum sinal de que tudo 
estava bem, como acenar pela janela (QUEM MATOU ELOÁ? Direção: Lívia Perez, 
Produção: Fernanda de Capua, 2015).  

Como retratado no documentário, a relação entre Eloá e Lindemberg era instável, 
com idas e vindas, além do autor ter outros momentos de violência com a vítima, tanto 
física, como foi narrado, quanto psíquica, em decorrência dos ciúmes excessivos. Ainda no 
programa da Rede TV, passavam, ao vivo, os áudios correspondentes às agressões que 
Lindemberg praticava contra Eloá, como “Eu to agredindo a minha namorada. Essa 
desgraçada aqui”, ele falava; ela respondia “Eu não sou sua namorada.” Logo em seguida, 
ouvia-se barulhos de choros e gritos de Eloá, com a seguinte frase de Lindemberg: “Cale a 
boca, cale a boca”. Mais à frente, há outros áudios, dessa vez eram os policiais que estavam 
no outro lado da linha, ouvindo toda a violência que era praticada contra Eloá (QUEM 
MATOU ELOÁ? Direção: Lívia Perez, Produção: Fernanda de Capua, 2015).  

Em entrevista exibida no programa “A tarde é sua”, o repórter Luiz Guerra 
conversa por telefone com Lindemberg. O início da conversa é com a pergunta do repórter 
“Lindemberg, está tudo bem aí?”, posteriormente o autor do crime fala “Quem é?”, em 
resposta o Luiz Guerra complementa que é um amigo da família. Neste curto trecho da 
ligação, destaca-se a familiaridade de terceiros ao caso que envolve pessoas que nunca 
antes conhecera, um jornalista se considerava amigo dos envolvidos. O repórter, em 
continuação a conversa, pede para Lindemberg se acalmar e ficar tranquilo, pois o Capitão 
iria garantir a sua integridade, usando, ademais, palavras como “filho” e “querido”, 
mostrando o grau de preocupação com aquele que praticou um sequestro e 
constantemente ameaçava duas meninas de 15 anos de idade de morte.  

Posteriormente, Sônia Abrão entrevista o advogado Ademar Gomes, para o mesmo 
relatar o que esperava dos momentos seguintes. O criminalista afirma estar otimista, 
esperando que a situação “termine em pizza”, com um possível casamento entre o autor 
do crime e da “namorada apaixonada” dele. Por fim, termina justificando as ações de 
Lindemberg como um rapaz jovem, desequilibrado pela paixão, mas que os dois teriam 
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um final feliz juntos (QUEM MATOU ELOÁ? Direção: Lívia Perez, Produção: Fernanda de 
Capua, 2015).  

Diante dos comentários do advogado, nota-se que a concepção de felicidade está 
interligada ao retorno do relacionamento entre o criminoso e a vítima, desejo este de 
Lindemberg. Contudo, será que era posto em análise a vontade de Eloá? E todos os 
traumas vivenciados pela menor durantes esses 5 dias seriam irrelevantes para sua 
escolha de “felicidade”? A autonomia de vontade da mulher, mais uma vez, é cerceada.  

Nas ligações televisionadas frases como “Eu tô causando, porque eu sou 
apaixonado por ela, e se ela me amava do mesmo jeito que ela me amou, que ela pediu 
para voltar comigo, porque ela me causou danos de não querer saber mais de mim, de me 
dar as costas? Tive que usar a força para falar com ela, para ela me ouvir, entendeu?” ou 
“se ela ta passando isso é porque ela merece”, “porque ela quis dessa maneira”, “mas por 
que ela não perdoa? Mas, por que ela não volta atrás? (todas frases de Lindemberg) e as 
respostas dos repórteres com: “Entendi! Mas, você já falou para ela?”. “Pelo tempo, já deu 
tempo de acertarem as contas, colocarem as coisas em pratos limpos, eram comuns”. Todo 
esse diálogo mostra como a sociedade recebia a narração deste drama, de um lado um 
bom rapaz apaixonado, que só queria a atenção da sua namorada, do outro lado uma 
menina – qualquer? (QUEM MATOU ELOÁ? Direção: Lívia Perez, Produção: Fernanda de 
Capua, 2015).  

O ibope desses programas decorria da performance de Lindemberg, colocando a 
vítima, Eloá, em segundo plano, como mero desdobramento da ação do criminoso. O ator 
principal (Lindemberg) era descrito como um rapaz tranquilo, calmo, trabalhador, sem 
antecedentes criminais, que jogava bem futebol e que “acabou se desesperando com um 
problema de relacionamento”, o qual ouvia palavras de conforto como “após ter passado 
100 horas com Eloá” – da forma que ele queria –, “agora poderia de se entregar e vai ter 
todas as garantias de sua segurança”. Se o criminoso era descrito desta forma 
romantizada, realçando suas “qualidades”, o que o levaria a agir dessa forma? O amor? A 
vítima? Enquanto que do outro lado, Eloá era apenas descrita como a menina ingênua que 
não quis reatar o seu relacionamento com Lindemberg. 

Outra situação inesperada causada pela mídia, era que havia uma televisão na casa, 
palco do cárcere. Lindemberg acompanhava a narrativa de sua história. A vítima Nayara, 
em depoimento (QUEM MATOU ELOÁ? Direção: Lívia Perez, Produção: Fernanda de 
Capua, 2015), ressaltou que o autor do crime se vangloriava por ocupar um espaço amplo 
na televisão, em diversos canais. Em contato com Sônia Abrão, Lindemberg afirmava que 
ia entregar as meninas, mas que queria as câmeras de televisão de todas as emissoras para 
registrarem esse momento e para assegurarem a sua segurança. 

Quando da ação final, com a invasão policial no apartamento, apenas se ouvia 
“aconteceu um disparo”, “mataram ele?”. A preocupação se centrava no ator principal da 
peça. Será que o atingiram? E toda a segurança a ele prometida, não fora cumprida? A 
pergunta sobre a vítima, só fizeram depois, “E Eloá?”. A cena final teve direito a trilha 
sonora, técnicas de filmagem, idas para o comercial, e o principal, o desfecho trágico – a 
morte da vítima. Eloá foi ferida na cabeça e na virilha, com morte cerebral, teve seu 
enterro com muitas pessoas – desconhecidas – comovidas pela história e pelo fato de sua 
família terem doados seus órgãos. Uma vida que salvou diversas outras. 

Em entrevista, conforme o documentário “Quem matou Eloá?”, o Comandante do 
Batalhão de Choque relatou “A nossa equipe poderia ter agido antes, durante a semana? 
Poderia. Mas deixamos justamente, ele escolher. Ele vai escolher. A Nayara nos passou 
que ele batia na Eloá.”; uma repórter o questionou: “Exatamente… porque é… isso não 
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justificaria uma atitude da polícia?”; o comandante acrescentou: “Não, não, não, não. 
Justamente pelo risco. Nós não sabemos exatamente se ela já estava ferida, como ela 
estava. O risco da entrada é um risco calculado”. Embora duas vítimas estivessem presas, 
sofrendo diversos tipos de violência, a preocupação era a proteção de Lindemberg (QUEM 
MATOU ELOÁ? Direção: Lívia Perez, Produção: Fernanda de Capua, 2015).  

Por fim, numa coletiva, o comandante finaliza “Poderíamos ter dado o tiro de 
comprometimento. Mas eu repito: era um garoto de 22 anos de idade, sem antecedentes 
criminais, de uma crise amorosa“.  

Embora toda trama televisionada, Lindemberg Alves Fernandes passou pelo 
Tribunal do Júri, onde foi julgado pelos crimes cometidos, sendo condenado ao crime de 
homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima 
(vítima Eloá Cristina Pimentel da Silva), o crime de homicídio tentado qualificado pelo 
motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (vítima Nayara Rodrigues da 
Silva), o crime de homicídio qualificado tentado (vítima Atos Antonio Valeriano, um PM), 
cinco crimes de cárcere privado e quatro crimes de arma de fogo.  

Ao analisar trechos da sentença penal condenatória de Lindemberg, nota-se a 
“virada” na imagem antes defendida e viralizada. A juíza, na dosimetria da pena, partindo 
dos elementos do art. 59 do Código Penal, observou (seguem-se trechos da sentença): 

 
Os crimes praticados atingiram o grau máximo de censurabilidade que a 
violação da lei penal pode atingir. Na hipótese vertente, as circunstâncias 
delineadas nos autos demonstram que o réu agiu com frieza, 
premeditadamente, em razão de orgulho e egoísmo, sob a premissa de 
que Eloá não poderia, por vontade própria, terminar o relacionamento 
amoroso. Tal estado de espírito do agente constituiu a força que 
determinou a sua ação (DIAS, Juíza de Direito, 2012). 

 
Agora, afirmativamente, constata-se a atitude de Lindemberg não mais apaziguada 

pelos supostos motivos passionais (amor e ciúmes), mas recriminados pela configuração 
do motivo torpe. Na verdade, o crime passional de violenta emoção está inserido no nosso 
ordenamento jurídico no §1º do art. 121, o que enquadraria como homicídio privilegiado. 
Contudo, para configurar essa minorante, é necessário que os outros requisitos estejam 
configurados, ser o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob 
o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o que não 
se verifica neste caso. 

Consoante o autor Cezar Roberto Bitencourt (2018, p. 86), torpe é o motivo que 
atinge mais profundamente o sentimento ético-social da coletividade, é o motivo 
repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna à consciência média. Ao contrário do que a 
mídia qualificava o motivo do crime ora em análise, com relevância por ser decorrente do 
amor, o sistema jurídico o qualifica de outra forma, torpe. 

Em continuidade, a juíza ainda destacou a performance do autor do crime na mídia 
 
Durante a barbárie, o réu deu-se ao trabalho de, por telefone, dar 
entrevistas a apresentadores de televisão, reforçando, assim, seu 
comportamento audacioso e frieza assustadores. Lindemberg Alves 
Fernandes, chegou a pendurar uma camiseta de time de futebol na janela 
da residência invadida (DIAS, Juíza de Direito, 2012). 
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Ainda se faz importante a análise do caso, se o mesmo tivesse ocorrido sob a 
vigência da qualificadora de feminicídio, acrescentada ao art. 121 do CP em 2015, in 
verbis: 

 
§2º-A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando 
o crime envolve: 
I - Violência doméstica e familiar; 
II - Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 

 
Para melhor compreender o dispositivo ora transcrito, vale complementar com a 

concepção de violência doméstica trazida pelo art. 5º da Lei Maria da Penha (Lei 
11.340/2006), já vigente, inclusive, na época do caso. Cita-se: 

 

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar 
contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe 
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral 
ou patrimonial: (Vide Lei complementar nº 150, de 2015) 

I - No âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de 
convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive 
as esporadicamente agregadas; 
II - No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 
indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços 
naturais, por afinidade ou por vontade expressa 
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou 
tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação 
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo 
independem de orientação sexual. 
 

O caso de Eloá encontra amparo legal no inciso III do art. 5º supracitado, de forma 
que caracterizando a violência doméstica e familiar, qualifica-se o homicídio em questão. 
Se vigente na época, Lindemberg seria acusado de feminicídio, tendo como vítima Eloá, 
sua ex-namorada, em que vivenciou uma relação íntima de afeto, sem coabitação. 

Convém destacar, de plano, que, hodiernamente, a sistemática jurídica se encontra 
diante de uma política repressora da criminalidade discriminatória da mulher, em que se 
busca políticas preventivas, a fim de diminuir essa violência condenável e insuportável 
em um Estado Democrático de Direito, prevenindo sua ocorrência (BITENCOURT, 2018, 
P. 95). Por isso, se faz necessário analisar e pontuar a atuação da mídia após a 
qualificadora de feminicídio, como se verá no tópico seguinte. 

 

2.2 A repercussão do feminicídio de Tatiane Spitzner (2018): perspectiva dos 
veículos de informação como meio de conscientização  

 
A advogada Tatiane Spitzner, de 29 anos, foi encontrada morta na madrugada do 

dia 22 de julho de 2018, após queda do 4º andar, do prédio onde morava, no centro de 
Guarapuava, Paraná, sendo o principal suspeito da sua morte, o seu marido, Luís Felipe 
Manvailer. 

Consoante reportado pela mídia, o marido de Tatiane foi indiciado pelos crimes de 
homicídio com as qualificadoras de asfixia mecânica, impossibilidade de defesa da vítima, 
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motivo torpe e feminicídio, bem como cárcere privado. Sendo, a posteriori, acrescentada 
a qualificadora de meio cruel, a pedido do Ministério Público (HISING, 2018). 

Com o desenrolar das investigações sobre o caso, foram encontradas mensagens 
no celular de Tatiane em que ela contava sobre o seu relacionamento, chegando ao ponto 
de falar que o seu marido estava “grosseiro, estúpido, falou que tem ódio mortal de mim, 
que não sabe quando vai passar essa raiva e que não quer nem falar comigo” (HISING, 
2018). 

Nesse sentido, o Ministério Público, representado pela promotora Danúbia Serpa 
Rampazzo, argui que a advogada Tatiane vivia uma relação abusiva, sendo dito que “era 
uma relação de muita opressão masculina em relação à esposa, em relação à mulher nessa 
situação. Uma violência de gênero muito gritante”. De outra banda, na defesa preliminar 
de Luiz Felipe, um dos advogados, Cláudio Dalledone Júnior, defende a inocência do seu 
cliente, alegando que eles eram um casal feliz, bem como que “os fatos não estão 
adequadamente descritos, o que dificulta o exercício da ampla defesa”. 

Tendo como parâmetro, por hora, o caso supramencionado, não resta dúvida que 
a qualificadora de feminicídio está enquadrada, visto que é possível vislumbrar o animus 
do agente, o qual ultrapassa a misoginia. Assim, atinge-se um estado de terror, em que as 
agressões que culminam na morte da mulher, enquadrando-se, perfeitamente, no 
conceito de feminicídio de Diana Russell e Jane Caputi, abordado no primeiro tópico desta 
discussão (CAPUTI; RUSSEL, 1992, p. 15). 

Ao contrário do caso Eloá, a qualificadora do feminicídio já existia há três anos na 
época do crime cometido contra Tatiane Spitzner, visto que foi acrescentada ao Código 
Penal pela Lei 13.104 de 9 de março de 2015. Contudo, foi somente a partir da morte de 
Tatiane que acendeu o debate sobre o tema da violência contra a mulher na cidade de 
Guarapuava, é o que revela a deputada Cristina Silvestri (PPS) em entrevista a revista 
Marie Claire, quando aduz que, a partir desse momento, iniciaram ações como: passeatas, 
exposições, distribuição de materiais e palestras no intuito de conscientizar a população 
sobre o tema (CORTÊZ, 2019). 

Inclusive, no Estado do Paraná, o dia Estadual de Combate ao Feminicídio, que 
marca a data de 22 de Julho, foi instituído pela lei 19.873/2019 em memória a morte de 
Tatiane, que ocorreu nesta data, contudo, um ano antes da edição da norma 
(FRANCESCHI; PLASIDO; MANFREDINI, 2019). 

Em entrevista ao mesmo periódico, Marie Claire, a irmã de Tatiane, Luana Spitzner, 
relata que, antes da morte de Tatiane, nunca ouvi falar sobre a qualificadora do 
feminicídio e completa dizendo: 

 
Marido matar mulher, antes, era o tipo de notícia que eu via no jornal, na 
televisão e achava um absurdo. Achava que era algo distante de mim e da 
minha família. Nunca poderia imaginar que isso pudesse acontecer com a 
minha irmã, mas estava enganada. Por isso foi tão chocante para todos 
nós. 
 

Sob esta perspectiva, cumpre esclarecer que a mídia desempenhou um papel 
fundamental, uma vez que atingiu o seu objetivo genuíno ao esclarecer a relevância das 
questões relacionadas aos direitos fundamentais, no caso, da violência contra as 
mulheres, bem como, estimulou a iniciativa de políticas públicas, com o fulcro de amenizar 
reincidências.  

Apesar dessa ampla divulgação no Estado do Paraná, conforme relatado acima, no 
Brasil, ainda são alarmantes os índices de feminicídio na atualidade. De acordo com o 
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Atlas da Violência 2019, 4.936 mulheres foram assassinadas em 2017, sendo 66% das 
vítimas negras. Em 2015, sabia-se que a taxa de feminicídio era de 4,8 a cada 100 mil 
mulheres, de acordo com o Mapa da Violência 2015 (ATLAS DA VIOLÊNCIA, 2019). 

Nesse caso, só estamos levando em consideração as situações que resultam morte, 
sem contabilizar as outras violências sofridas pelas mulheres; Estas, muitas vezes, não são 
levadas ao conhecimento das autoridades, porque as vítimas se sentem desprotegidas ou 
não conhecem os direitos que possuem, constituindo as cifras ocultas, que dificultam a 
obtenção de dados estatísticos precisos. 

A mídia não contribui para dismistificar a insegurança que as vítimas de violência 
apresentam quanto à proteção que a legislação lhes assegura. As informações veiculadas 
pelos meios de comunicação sobre a violência contra mulher vêm em forma de espetáculo,  
com a finalidade de proprocionar mais audiência e notoriedade, da  mesma forma que 
sequer respeitam a situação delicada em que as vítimas se encontram, fazendo-lhes, 
muitas vezes, perguntas que capazes de provocar perturbação piscológica, já que 
rememoram as agressões vividas.  

A própria sociedade, ao mesmo tempo que é vítima dessa inversão de valores 
ofertada pela mídia, é reflexo do que ela veicula. Dessa forma, a irmã de Tatiane, em 
depoimento para a revista Marie Claire, afirma ter se negado ser irmã de Tatiane Spitzner, 
porque uma pessoa lhe deixou desconfortável ao afirmar “Cuidado que em Guarapuava 
estão jogando gente pela janela” (FRANCESCHI; PLASIDO; MANFREDINI, 2019).  

Desta feita, cumpre observar que os telejornais são fonte de informação para 
muitas pessoas, inclusive, para alguns é a única fonte de notícia, portanto, sendo notória 
a sua pertinência.  

Entretanto, um tema tão importante, como o analisado neste artigo, não pode ser 
tratado de maneira a favorecer o interesse midiático, isto é, proporcionar-lhe audiência, 
tampouco, pode ser debatido com eufemismos, é importante que se traga ao crime de 
feminicídio o respeito e o peso que lhe são inerentes.  

Resta clarividente que a mídia tem um grande poder de influência sobre a 
população, logo, não há dúvidas de que a veiculação das suas matérias deve ser feita de 
forma consciente, fidedigna e com um intuito educativo, sendo a audiência uma 
consequência da boa notícia e não o que a impulsiona.  

As reinvidicações dos movimentos feministas na década de 70, no Brasil, foram 
impulsionadas por dois assassinatos: de Angela Diniz e o de Cláudia Lessin, que 
carcaterizariam a qualificadora do feminicídio, se esta existisse, os quais estimularam as 
lutas dos movimentos feministas, com o slogan “Quem ama não mata”. (MELLO, 2018). 

É notório o empenho pela causa tanto na década de 70, quanto na atualidade, uma 
vez que há uma maior atenção ao tema na legislação brasileira, tendo em vista o 
surgimento da Lei Maria da Penha (lei 11.340/06) e da qualificadora do feminicídio. Não 
obstante, os casos de violência, que muitas vezes resultam em feminicídio, apresentam 
ainda números alarmantes. 

O enfrentamento à violência contra a mulher se trata de uma luta travada há anos, 
apesar de ser desconhecido por alguns ou não ser levado em consideração por outros, 
principalmente por pensarem ser uma realidade distante.  

 
 
 
 



612 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ante o exposto, como resultado de toda discussão travada ao longo do artigo, 
compreende-se a importância dos veículos de informação, reconhecida e protegida nos 
direitos e nas garantias fundamentais da Carta Magna, em influenciar a sociedade, de 
forma que, as questões trazidas  - e o modo como são veiculadas - interferem diretamente 
no bem-estar dos indivíduos. Transformar a violência contra mulher em um espetáculo/ 
uma dramaturgia é ultrapassar os limites constitucionais, ignorando as técnicas de 
ponderação dos princípios. A dignidade, a intimidade, a integridade física e psicológica da 
mulher devem ser preservadas nas reportagens, de modo que a sua veiculação, a respeito 
da violência contra mulher, sirva para conscientizar e problematizar a causa. 

Por isso, faz-se necessário prevenir, orientar, educar, ou, em outros termos, 
impedir que se chegue a um trágico desfecho, como no caso de Eloá Cristina (2008) e 
Tatiane Spitzne (2018), não apenas mudando toda uma herança histórico-cultural 
machista, mas igualmente formando novos cidadãos e cidadãs a partir de sua linguagem 
e expressão, procurando sepultar todo um passado cujas raízes remontam ao período 
medieval (BITENCOURT, 2018, p. 95). 
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‘NÃO REPRODUZIMOS IMAGENS NESTE POST’: ESTUDO DE CASO SOBRE A 
COBERTURA DE CRIME DE TORTURA PELO BUZZFEED NEWS BR 

 

Ana Lívia Macêdo da Costa 
 

1 INTRODUÇÃO  

“Os jornais publicam o que as pessoas querem saber”. Com essa premissa, as 
páginas dos periódicos tornaram-se repositórios de imagens violentas. O que era 
incomum, anormal ou grotesco ganhava proporções aumentadas nas publicações 
sensacionalistas com a justificativa de informar o público-leitor. A partir do advento da 
televisão, a forma de interação com imagens violentas foi ampliada, permitindo que uma 
maior riqueza de detalhes trágicos e imagens mórbidas chegassem ao telespectador.  

Por conseguinte, a expansão da atividade jornalística para o campo virtual também 
trouxe consigo réplicas de tendências de reportação de natureza violenta. O espaço 
cibernético é um importante suporte de memória, como definiu Palacios (2002). As 
informações que circulam nesse espaço são maleáveis em virtude do intenso 
bombardeamento de notícias, mas também ampliam a possibilidade de mantê-las 
registradas por tempo quase infinito. Por isso, a preocupação com a veiculação ética de 
imagens de violência surge de modo mais latente na web.  

A ocorrência de um caso como o do jovem de 17 anos que foi torturado por 
seguranças em um supermercado de São Paulo, em agosto de 2019, surge como um 
importante catalisador nesse debate. Assim como escreve Souza (2006) no estudo acerca 
de um episódio análogo de tortura a um menor de idade, “Quanto mais cruel os métodos 
e mais violentos os instrumentos de tortura utilizados, mais cruel e inusitado se torna o 
fato, o que contribui com a lógica jornalística do interesse público”. 

Assim, atualmente, percebe-se que a sociedade se encontra imersa na violência, 
seja ela real ou simbólica, por meio da veiculação na mídia. Esse cenário o qual propicia 
um estado de banalização é apontado desde a filósofa Hannah Arendt. Além disso, a 
constante veiculação de imagens agressivas cria um estado de dessensibilização, segundo 
defendido por Huesmann. Logo, a naturalização das imagens violentas no discurso 
jornalístico é colocada em questão ao tornar conflitantes os limites entre o interesse 
público e o resguardo dos direitos humanos de um indivíduo. Tais perspectivas são 
analisadas com base no livro “Diante da dor do outro”, de Susan Sontag. 

A Internet, como um canal de convergências das mídias tradicionais de informação 
(impresso, rádio e televisão), replica as tendências de reportação de crimes ao passo que 
também apresenta vias alternativas. Por essa razão, a escolha do BuzzFeed News BR deve-
se, principalmente, ao seu caráter de fuga ao tradicionalismo. O portal, que tem como 
público-alvo uma faixa etária jovem, reconfigura-se no sentido de manter a atualidade do 
conteúdo e de inovar nas estratégias comunicativas. Este artigo objetiva entender como 
essas características podem ter sido determinantes para o estilo de cobertura adotada 
pelo portal na veiculação do caso supracitado. 

A fim de analisar o êxito do BuzzFeed News BR em sua matéria “Seguranças de 
mercado amordaçam, chicoteiam e filmam adolescente por furto de chocolate”, publicada 
em 2 de setembro de 2019, usou-se outros portais jornalísticos com a metodologia de 
Análise de Cobertura Jornalística (ACJ) (SILVA; MAIA, 2011). Os veículos foram escolhidos 
com base em sua relevância de popularidade e conteúdo, além de serem aqueles que 
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publicaram matéria no mesmo dia do BuzzFeed News Brasil. Assim, foram selecionados 
os portais de notícias G1, Estadão e UOL. 

Pretende-se, também, através deste artigo, compreender o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) e, sobretudo, o Código de Ética dos Jornalistas como marcos 
regulatórios da prática profissional. Contudo, entendendo que a existência desses marcos 
não são garantias perenes de que haja cumprimento da atividade jornalística diária, pois 
esta é repleta de empecilhos micro e macroestruturais (TRAQUINA, 2005). 

Portanto, a veiculação de conteúdos de maneira ética é urgente e passa, sobretudo, 
pela autorregulação da própria mídia. As escolhas discursivas e imagéticas dos jornais 
implicam em alterações de discursos sociais, sobretudo aqueles que envolvem questões 
tão regularmente ameaçadas como os direitos humanos. 

 
2 BREVE HISTÓRICO DA COBERTURA DE VIOLÊNCIA 

No livro “Espreme que sai sangue”, o autor Danilo Angrimani aponta o papel da 
imprensa sensacionalista como fundamental na veiculação massiva de coberturas 
violentas. Os primeiros registros são dos jornais impressos franceses Nouvelles Ordinaires 
e Gazette de France, entre 1560 e 1631. Esses periódicos sustentavam-se na divulgação de 
notícias trágicas e histórias sobre crimes ou pessoas defeituosas. Com a mesma proposta, 
foram criados jornais populares, denominados “carnards”. O modelo logo foi replicado 
para outros países, como os Estados Unidos.  

No final do século XIX, os jornais norte-americanos exploraram as notícias 
sensacionalistas como recurso de venda e atração do público. Os periódicos New York 
World, editado por Joseph Pulitzer, e o Morning Journal, do magnata William Hearst, 
chegavam a inventar histórias e abusar de linguagem hiperbólica para conquistar os 
leitores.  

Em 1839, a imprensa ganhou mais um artifício que potencializaria a prática da 
reportação sensacionalista: a fotografia. O recurso, no entanto, não foi assimilado de 
imediato. Devido à tecnologia limitada e a pouca mobilidade, a produção de imagens era 
lenta. A primeira cobertura fotográfica aconteceu em 1854, na Guerra da Crimeia, porém 
as fotografias obtidas foram censuradas pelo governo britânico para não assustar a 
população. Assim, apenas seis anos depois, durante a Guerra de Secessão, no Estados 
Unidos, que as imagens violentas da guerra foram expostas ao público. 

Com o passar do tempo, as câmeras fotográficas evoluíram, tornando-se mais leves 
e práticas para o acompanhamento de cenas em múltiplos ambientes e situações. Como 
exposto por Souza (2006), “a facilidade em se fotografar acabou banalizando a produção, 
criando as fotografias de fait divers, muito usadas em jornais sensacionalistas”.  

A tecnologia evoluiu a ponto de possibilitar que as imagens ganhassem 
movimento. Desse modo, surgiu a televisão. No caso do jornalismo, o aparelho televisivo 
postula a sensação de onipresença e de aproximação ainda maior do público ao conteúdo 
noticioso. Assim, como escreve o professor José Arbex Jr.: 

 
A televisão, com o seu aparato tecnológico cada vez mais aperfeiçoado, 
reivindica para si a capacidade de substituir com vantagem o olhar do 
observador individual. Diversas câmeras postadas em lugares 
distintos podem captar um número maior de imagens [...] com muitos 
mais detalhes e com maior precisão do que é facultado ao observador 
individual (ARBEX JR, 2001, p.103). 
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As imagens transmitidas pelos jornais através dos canais de televisão foram 
pautadas pela lógica de necessidade de informação do público. Como ressalta Canela 
(2008), o Brasil não se vale de um sistema forte de televisão pública, mas sim de modelos 
fortes de concessões públicas. Como no fim dos anos 1970 e ao longo dos anos 1980, o 
país passou por um processo de redemocratização, acabou por adentrar em um status quo 
desregulamentado. Ao suspender as regras antidemocráticas até então vigente no regime 
militar, não houve preocupação com uma regulamentação midiática (CANELA, 2008).  

No entanto, as empresas concessionárias de televisão devem “operar segundos os 
princípios gerais acordados pelas sociedades em suas cartas de direitos” (CANELA, 2008). 
Como diretriz para o exercício profissional, há o Código de Ética dos Jornalistas 
Brasileiros, datado de agosto de 2007. Esse documento preconiza, em seu artigo 6º, o 
dever do jornalista de “opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como 
defender os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos”.  

Entretanto, um caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 892.127), em 
outubro de 2018, estabeleceu que um jornal não deveria pagar indenização por publicar 
foto de um cadáver em uma reportagem. A partir de tal jurisprudência, determinou-se, 
então, que “não cabe ao juiz substituir o jornalista e decidir se a publicação de uma foto 
em reportagem é necessária ou não”. 

Apesar da inexistência de marcos regulatórios da própria mídia, as legislações em 
vigor no país funcionam como aparatos de reestruturação para a atividade da imprensa. 
No caso da cobertura de notícias envolvendo menores de 18 anos, pode-se considerar 
como importante marco regulatório o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
instituído pela Lei 8.069/1990, em vigor desde outubro de 1990.  

A partir do ECA, foi elaborado o “Estatuto da Criança e do Adolescente: um guia 
para jornalistas” (Rede Andi Brasil, 2009), o qual prevê, por exemplo, que “imagem ou 
relatos que possam colocar a criança, seus irmãos ou pessoas próximas em situação de 
risco (mesmo quando identidades são trocadas ou omitidas) não devem ser publicados”. 
Essas diretrizes orientam a prática jornalística, porém não são devidamente cumpridas. 

Com o advento da internet, criada já na metade do século XX, houve a ampliação 
das possibilidades de transmissão de notícias. Essa, por sua vez, passou a ser 
regulamentada no Brasil pelo Marco Civil da Internet, sancionado em abril de 2014, pela 
Lei 12.965/2014. Segundo Santos (2015), “é importante compreender que, no âmbito 
jurídico, o Marco Civil da Internet não traz nenhuma novidade jurídica - não há grandes 
transformações da realidade atual, nem para usuários comuns [...] ou para os 
procedimentos jurídicos [...]”. Em suma, a garantia da liberdade de expressão para o 
exercício jornalístico permanece mantida e algumas alterações feitas adequam a profissão 
a um cenário de uso de dados e de novas técnicas de apuração.  

Assim, ao passo que a televisão permitia a transmissão de imagens, a internet 
surgia como um furo de reportagem sempre mais ágil, diverso e veloz. Essas 
particularidades do meio online bem como as tendências de reportação serão analisadas 
a seguir. 

 

 

 

 



618 

 

2.1 A informação no jornalismo online  

Marcos Palacios, em seu artigo “Jornalismo Online, Informação e Memória: 
Apontamentos para Debate”, coloca o Jornalismo Online como um: 

[...] movimento de constituição de novos formatos mediáticos não 
como um processo evolucionário linear de superação de suportes 
anteriores por suportes novos, mas como uma articulação complexa e 
dinâmica de diversos formatos jornalísticos, em diversos suportes, 
“em convivência” e complementação no espaço mediático [...] 
majoritariamente como Continuidades e Potencializações e não, 
necessariamente, como Rupturas com relação ao jornalismo praticado 
em suportes anteriores (PALACIOS, 2002, p.5). 

De acordo com Palacios (1999), é possível ainda definir o jornalismo online a partir 
de cinco características norteadoras: multimidialidade/convergência, interatividade, 
hipertextualidade, personalização e memória. Além disso, destaca-se a instantaneidade 
do acesso que possibilita a atualização contínua do conteúdo na web. Devido a tais 
praticidades, o autor afirma que os profissionais devem exercer as funções de “filtragem 
e ordenamento” desse material. Essas práticas aparecem de maneira mais nítida nos 
portais online. Corroborando com o autor, Vaz (2000) defende que “o modelo dos portais 
pode ser uma alternativa ou esperança para o excesso de informações disponíveis na rede, 
atuando como intermediários, mediadores que filtram e permitem encontrar”.  

No início, os jornais, ao transporem seu conteúdo para a plataforma digital, 
encontraram dificuldade de adaptar o conteúdo para esse novo suporte. Por essa razão, 
no início do uso da web pelo jornalismo, os portais eram uma simples transferência do 
que era veiculado de modo impresso (ALVES, 2011). Contudo, como apontado por 
Palacios (2002), a interatividade já garante um importante diferencial na prática do 
jornalismo da web pois “a notícia online possui a capacidade de fazer com que o leitor 
sinta-se mais diretamente parte do processo jornalístico”.  

Com efeito, essa característica permite, ainda, que os usuários sejam ao mesmo 
tempo fontes e produtores de conteúdo (MACHADO, 2010). Aliado a esse aspecto, os 
portais adotam recursos de interação que permitem uma maior proximidade com o 
público-leitor. Além disso, pode-se destacar a estrutura do texto, dividindo as notícias em 
blocos para potencializar a leitura (WARD, 2007) e a webwriting, que é definido por 
Rodrigues (2001) como sendo o uso de novas estratégias de persuasão para convencer o 
leitor a não só ficar no texto, mas também retornar para outro consumo posterior. 

Logo, o jornalismo online é entendido como método singular de interpretação do 
presente social (MACHADO apud BARBOSA, 2002), que também estende suas 
potencialidades para organizar a inteligência coletiva e a própria memória nas redes 
digitais. Os sites com conteúdos locais podem ser, inclusive, uma refutação à 
representação da Rede como destruidora da sociabilidade (SASSEN, 2000), ao mesmo 
tempo em que constituem uma alternativa à homogeneidade. 
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2.2 Particularidades do BuzzFeed News Brasil 
 

Segundo Franciscato (2014), a transição do modelo tradicional para o digital exige 
a implementação de novos processos e produtos jornalísticos, fazendo com que as 
empresas informativas invistam sempre em inovação. Desse modo, Portas & Spinelli 
(2018) defendem que “houve uma crise dos modelos de negócio do jornalismo”. Essa crise 
é espelhada, sobretudo, nas empresas informativas tradicionais, que se sustentam nos 
consumidores mais velhos, mas precisam repensar a dinâmica de atração para novos 
públicos mais jovens. 

A empresa BuzzFeed, criada em 2006, define-se como “a empresa líder de mídia 
digital independente” (DA SILVA, 2017). A corporação surgiu a partir do laboratório 
BuzzFeed Labs, o qual tinha como intuito monitorar conteúdos virais na internet. Após 
essa checagem, o site começou a criar o próprio material. Segundo Da Silva (2017), “o 
BuzzFeed fundamentou seu sucesso como sendo um portal cujo conteúdo, acima de tudo, 
tinha o objetivo de ser engraçado e altamente compartilhável”.  

No Brasil, o BuzzFeed chegou em 2013. O segmento específico de jornalismo, 
denominado BuzzFeed News BR surgiu apenas em 2016. Assim como na versão 
americana, sua proposta é ser o canal de hard news do portal (DA SILVA, 2017). Para isso, 
a equipe jornalística do BuzzFeed News BR é pequena. Em 2018, eram cinco pessoas: um 
editor chefe e quatro repórteres. Essa estrutura garante que as matérias sejam assinadas 
por seus respectivos autores e que esses possam manter sempre redes sociais disponíveis 
para contactar o público. 

A partir desse canal estabelecido entre o BuzzFeed e seu público, é possível 
instaurar uma relação de influência e produção mútua de conteúdo, como defendido por 
Palácios (2002). Sobretudo para o público-alvo do portal, que é formado em sua maioria 
por jovens de 18 a 24 anos, efetiva-se uma nova prática de jornalismo online. Pois esse é 
um público que perdeu o hábito de consumir notícias de veículos tradicionais de 
comunicação. De acordo com o próprio fundador do portal: 

 
Nós nunca tentamos ir atrás de dados demográficos. Mas essas são as 
pessoas que são mais ativas nas redes sociais. Essas são as pessoas que 
estão compartilhando. Essas são as pessoas que, por qualquer razão, 
juntam-se ao nosso site. Elas tendem a ser muito educadas. Elas 
tendem a ter rendas elevadas. Elas tendem a viver em grandes cidades 
e a ser o tipo de pessoas que são onívoras sobre cultura e todas essas 
coisas diferentes (PERETTI apud KÜNG, 2015, p. 69). 

Para isso, o BuzzFeed News BR opera uma série de artifícios para atrair esse 
público. Destaca-se, a priori, a inovação da linguagem, que foge do distanciamento do 
jornalismo tradicional. A relação entre entretenimento e informação presente no portal 
obedece a “criação de novos padrões/formatos de narrativas [...] da convergência 
jornalística, tendo em vista que a web atua como um catalisador de potencializações, 
possível, sobretudo, graças à integração de mídias na narração de uma história” 
(BARBOSA; NORMANDE; ALMEIDA, 2014). A orientação de organização das matérias 
obedece ao formato de pirâmide invertida, em que o conteúdo do texto é desenvolvido ao 
longo de parágrafos curtos, com espaçamento entre eles, além de imagens ilustrativas. 
Porém, Da Silva (2017) demonstra que “a impressão que se pode ter nas matérias do 
portal é que a informação é fragmentada” devido à implementação de tais recursos, de 
modo às vezes simultâneo ao longo do texto. 
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Paralelamente, esse padrão de narrativa jornalística não é adotado nas 
reportagens e nas notícias mais longas. Nesses casos específicos, como na matéria a ser 
analisada posteriormente neste estudo, os textos tornam-se objetivos e diretos. Como 
afirma Magrini (2017), “o emprego da linguagem mais formal na web para alguns 
segmentos de público pode remeter aos antigos modelos mais engessados do jornalismo 
que transmitem confiabilidade”. Há, portanto, uma volta aos padrões tradicionais de 
jornalismo para a garantia de credibilidade. 

No caso do artifício imagético, o BuzzFeed News BR implementa uma cultura 
baseada fortemente no uso das fotografias - sejam elas estáticas ou em formato de GIFs. 
“A forte valorização das imagens contribui para a estética do site”, defende Magrini 
(2017). O recurso imagético, aos olhos dos internautas, é mais atrativo e interessante, 
sobretudo quando acompanhados de títulos atraentes. São esses recursos que os fazem 
sair das redes sociais e engajar-se com o conteúdo. 

No entanto, como explica Da Silva (2017), a companhia vem aumentando o volume 
de conteúdo escrito em diversas áreas e o BuzzFeed News BR faz parte desse movimento. 
Ainda assim, a multimidialidade não foi abandonada na editoria. De fato, a maior parte do 
conteúdo é textual, mas as imagens embasam os elementos explorados nos conteúdos das 
notícias, que utilizam recursos de narrativas multimídia. Desse modo, o presente estudo 
adentra nessa questão ao se dispor a compreender a lógica da ausência de imagem na 
matéria “Seguranças de mercado amordaçam, chicoteiam e filmam adolescente por furto 
de chocolate”, visto que o portal é categorizado pelo uso excessivo de imagens. 

 
3 O CASO DE TORTURA 

No dia 2 de setembro de 2019, os primeiros jornais voltados à cobertura da cidade 
de São Paulo noticiaram o relato de um adolescente que teria sido torturado por 
seguranças de um supermercado. O referido episódio teria ocorrido em meados de agosto 
de 2019. 

O adolescente E.M.O., morador de rua das proximidades da Vila Joaniza, extremo 
sul de São Paulo, entrou no supermercado Ricoy e tentou sair sem pagar por uma barra 
de chocolate. Dois seguranças, reconhecidos como ‘Santos’ e ‘Neto’ perceberam a ação e 
levaram-no a um depósito nos fundos da loja. 

Em meio a caixas de frutas e verduras, o jovem foi despido, amordaçado, amarrado 
e chicoteado com fios elétricos trançados. A sessão de tortura teria durado 40 minutos. 
Um dos seguranças gravou 40 segundos de vídeo. Após o ocorrido, o menor foi ameaçado 
de morte se denunciasse a violência sofrida.  

Em virtude da ameaça, o adolescente não prestou queixa na polícia. O depoimento 
que registrou na 80ª Delegacia de Polícia em Vila Joaniza só ocorreu após o vídeo das 
agressões, gravado pelo próprio segurança, espalhar-se na internet e virar alvo de 
inquérito policial. O jovem de 17 anos não se recorda a data exata do ocorrido, mas relata 
que esta teria sido a terceira vez a ser violentado por esses mesmos seguranças. 

 
3.1 Análise de Cobertura Jornalística  
 

A fim de analisar o êxito do BuzzFeed News BR na reportação do caso supracitado, 
o presente artigo depreendeu um estudo de metodologia comparativa com base na 
Análise de Cobertura Jornalística (ACJ). A ACJ, de Silva e Maia (2011), é uma perspectiva 
teórico-epistemológica que compreende o circuito comunicativo a partir das instâncias 
de produção, do produto e da recepção. Dessa forma, o fenômeno jornalístico é entendido 
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“não somente como o lugar em que o acontecimento transforma-se em texto, mas também 
como a prática que transforma e recria acontecimentos, sendo o próprio jornalismo ator 
desse acontecimento” (SILVA; MAIA, 2011).  

Para tal, o método estabelece três níveis analíticos: a) marcas de apuração, 
explorando indícios de apuração e da estratégia de cobertura; b) marcas de composição, 
em que é visto o conjunto amplo do produto desde os aspectos visuais à diagramação; e 
c) aspectos da caracterização contextual, nos quais há captação da dimensão 
organizacional e do contexto sócio-histórico-cultural da produção jornalística. Assim, “o 
protocolo metodológico, ao final, ajuda também a identificar e tipificar especificidades da 
atividade jornalística, mapeando tendências e possíveis lacunas na obtenção, averiguação 
e apresentação das informações” (SILVA; MAIA, 2011).  

A ACJ desenvolvida no presente estudo selecionou as matérias referentes ao caso 
de tortura do adolescente de 17 anos, no Sul de São Paulo. Foram selecionadas as matérias 
publicadas no dia 2 de setembro de 2019 e, a partir desse recorte, priorizou-se os portais 
com maior relevância de acesso e conteúdo. As matérias elegidas para a análise, por sua 
vez, são listadas por ordem cronológica.  

A primeira matéria escolhida intitula-se “Polícia investiga tortura contra jovem 
que teria furtado chocolate em supermercado da Zona Sul de SP”, do G1, portal de notícias 
da Rede Globo. A matéria tem o registro do dia 2 de setembro de 2019, às 16h44, e é 
assinada por Walace Lara. O portal enfatiza, logo no subtítulo, que as imagens da tortura 
já estão sendo amplamente divulgadas nas redes sociais.  

A matéria do G1 traz um padrão de apresentação visual que, após a leitura da 
manchete e do subtítulo, expõe o leitor a uma imagem com os dizeres “Atenção! A imagem 
abaixo é forte”. A matéria constrói, ao longo de seus sete parágrafos, um texto longform 
com média de cinco linhas. A apuração traz a versão relatada pela própria vítima, em que 
o repórter, autor da matéria, esteve in loco. Além disso, expõe a fala da assessoria de 
imprensa do supermercado onde ocorreu o episódio e uma fala do advogado do Conselho 
Estadual de Direitos Humanos (Condepe). 

Contudo, ainda na matéria do G1, há a presença de uma vídeo-reportagem na qual 
o adolescente é identificado como um “rapaz negro”, relacionando-o também com o 
espaço de rua que ocupa, registrando a sua voz sem qualquer alteração sonora bem como 
fazendo o reconhecimento de um de seus responsáveis. O texto é finalizado com a imagem 
retirada do vídeo em que o adolescente está nu, sendo apenas o seu rosto e suas partes 
íntimas não reconhecíveis através de borrões. O G1 não abre espaço para comentários de 
seus leitores. 

Cerca de três horas após a matéria do G1, o BuzzFeed News BR, às 19h24, registra 
a matéria “Seguranças de mercado amordaçam, chicoteiam e filmam adolescente por furto 
de chocolate”. O texto é assinado por Tatiana Farah. Como informado na imagem que 
veicula a chamada nas redes sociais (Figura 1), a postagem não traz nenhum registro 
fotográfico no corpo da matéria.  

A narrativa, por sua vez, é depreendida em 10 parágrafos curtos, com uma média 
de três linhas. As frases são claras e sucintas, trazendo a versão da vítima tal como consta 
nos autos do inquérito policial. Ademais, o portal traz uma fala do delegado do caso, 
diretamente cedida ao BuzzFeed News BR, e uma nota do supermercado, que foi replicada 
da TV Globo.   

Nesta matéria, o jovem é reconhecido pelas suas iniciais (E.M.O.) e descrito como 
“morador de rua e dependente químico”. Nota-se, ainda, na matéria do BuzzFeed News 
BR, uma descrição minuciosa de como teria ocorrido o episódio de tortura: 
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No vídeo, o jovem aparece completamente nu, com uma mordaça 
feita de pano e fita colante na boca. Ele apanha dentro de uma 
sala. Chora muito enquanto ouve dos agressores que não é para 
se proteger com as mãos. Um dos agressores diz ao jovem que 
está fazendo aquilo "para não ter de te matar" (BUZZFEED NEWS 
BR, 2019). 
 

 Além disso, o portal traz uma multimidialidade ao elencar no fim da matéria um 
recorte explicativo sobre o crime de tortura. A reprodução é da Lei nº 9.455, de 7 de abril 
de 1997, que prescreve ao crime de tortura uma pena de até oito anos de prisão. O 
destaque é feito pela imagem do próprio BuzzFeed News BR. Nota-se, também, que a 
matéria do portal obteve um comentário em que uma leitora mostra indignação mediante 
ao fato.  

 
Figura 1 - Imagem da chamada para a notícia “Seguranças de mercado amordaçam, 
chicoteiam e filmam adolescente por furto de chocolate” do BuzzFeed News Brasil. 

 

 
     Fonte: foto - BuzzFeed News Brasil.  

 
Pouco menos de uma hora depois, às 20h01, o portal Estadão noticia o caso com 

uma matéria de título “Jovem negro de 17 anos chicoteado porque furtou uma barra de 
chocolate”. A matéria tem assinatura de Luís Vassalo. Nota-se, a priori, a caracterização 
do jovem como negro já na manchete. No entanto, a questão racial não perpassa mais 
nenhum gancho da matéria.  

Dentre o material selecionado, é também no Estadão que são reconhecidos os 
codinomes dos acusados (‘Santos’ e ‘Neto’). Há, por sua vez, ao longo de 10 parágrafos 
curtos a descrição dos relatos ipsis litteris dos autos do inquérito policial. O portal também 
elenca uma imagem do inquérito destacada em amarelo. 

O Estadão traz, também, a multimidialidade em seu conteúdo através do vídeo, sem 
nenhum quadro de aviso do conteúdo forte. O trecho de 40 segundos que circulava pelas 
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redes sociais é reproduzido na plataforma de YouTube do jornal onde apenas o corpo da 
vítima aparece em um borrão de desfoque. O áudio é mantido na íntegra.  

Por fim, às 20h37, o portal UOL publica a matéria “Tortura: Adolescente é agredido 
por seguranças de mercado após tentativa de furto”. Esse texto é assinado por Alex Tajra 
e Luís Adorno. Diferentemente das matérias de G1 e Estadão, o UOL não utiliza imagens 
do jovem ou mesmo do ocorrido para ilustrar a narrativa. Usa-se, ao invés, uma imagem 
de silhueta do que se assemelha a um adolescente do sexo masculino (Figura 2). 

 
Figura 2 - Imagem presente na matéria “Tortura: Adolescente é agredido por seguranças de 

mercado após tentativa de furto”. 

 
             Foto: Getty Images/iStockphoto. 

 
Ao longo de 11 parágrafos curtos, o texto discorre a respeito do boletim prestado 

pelo adolescente, traz a fala do advogado da Condepe e finaliza com um parágrafo no qual 
determina que “o texto será atualizado com a manifestação da empresa [supermercado 
Ricoy]”. Nota-se, assim como em matéria do BuzzFeed News BR, uma descrição mais 
detalhada a respeito do ocorrido: 

 
Os seguranças gravaram em vídeo as agressões. O UOL teve acesso à 
filmagem e confirmou sua veracidade com o delegado Pedro Luis de Sousa, 
responsável pelo DP que está apurando o caso. No vídeo, o jovem aparece 
quase inteiramente nu, com as calças abaixadas na altura do joelho, 
enquanto é agredido com uma espécie de chicote por um homem. No local 
onde o jovem está sendo agredido, é possível notar caixas lacradas e 
caixotes de plástico com frutas, no que aparenta ser um depósito (UOL, 
2019). 
 

Outro importante aspecto acerca da matéria do UOL está presente no engajamento 
através dos comentários. A repercussão ocorreu de modo mais efetivo no dia 3 de 
setembro de 2019, um dia após a publicação. Os comentários totalizaram um número de 
322 postagens. A maior parte desses versa a respeito de aspectos não presentes na 
matéria, como a colocação do adolescente em um papel de “negro e pobre”, ironizando tal 
situação bem como em sua maioria defendendo a prática da tortura pelos seguranças. 
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No mais, o contexto externo abarcado por todas as matérias supracitadas é o 
governo do presidente Jair Bolsonaro, reconhecidamente de direita, que repudia a 
necessidade dos direitos humanos e tem suas ideias respaldadas por parte da população 
apoiadora. Tais declarações são feitas com viés de exaltação ao período da ditadura 
militar e a apologia à tortura. Como analisado por Barros (2019), essas posições passaram 
a permear o discurso social, inclusive em caráter de brincadeira através dos memes. 
Assim, como defendido pela autora: 

 
Para além dos modos de propagação e das questões de autoria do próprio 
meme, que parecem contribuir para a redução da intensidade e, desse 
modo, para a banalização da tortura, o que se observou é que os textos 
procuram estender seus sentidos a situações que, em outros discursos, 
talvez não fossem qualificadas como “tortura”. A consequência disso é 
tornar a tortura “aceitável”, inserindo-a numa lógica própria ao exercício, 
primeiro, por passar a definir qualquer tipo de sofrimento, configurando-
se, nesse sentido, como “corriqueira”, depois, por constituir uma forma 
de vingança (algo, então, supostamente justificável) (BARROS, 2019, 
p.510). 
 

Desse modo, as declarações presidenciais funcionam como um espetáculo a ser 
assistido pela população, que está sempre aguardando um “novo acontecimento, ao 
mesmo tempo em que vai incorporando, a partir da atenuação e da minimização, a 
‘normalidade’ da tortura, da redução dos direitos, do racismo” (BARROS, 2019). Além do 
mais, a presença massiva de redes sociais no cotidiano, bem como da própria grande 
mídia, acentua esse processo de banalização do horror e de naturalização da violência. 

 
4 UMA IMAGEM VALE MAIS QUE MIL PALAVRAS? 

Segundo Hannah Arendt (1983), a experiência do nazismo é um exemplo de que o 
mal se banalizou e que a sociedade ocidental já se acostumou com todo tipo de 
atrocidades. Dessa maneira, “os sistemas políticos opressivos são capazes de tirar 
vantagem da vulnerabilidade humana à maldade porque fazem parecer normal atos que 
seriam considerados impensáveis” (BERTOLINI, 2016). 

Logo, como defendido por Souza (2006), “toda esta trajetória de privação da 
infância e a naturalização da violência na sociedade geram conflitos evidentes no discurso 
da imprensa sobre a violência”. Esse cenário foi visto nas matérias supracitadas a respeito 
do caso do adolescente torturado no supermercado, que já tinha grande repercussão nas 
mídias sociais antes mesmo de ser noticiado pela imprensa. 

 De acordo com Susan Sontag (2008), a cultura de massa é a responsável pelo que 
é aceitável ser publicado e a cada dia tem seus limites estendidos: 

 
Como todos já observaram, existe uma curva ascendente da violência e 
do sadismo aceitáveis na cultura de massa: filmes, programas de tevê, 
quadrinhos, jogos de computador. Uma imagística que teria feito o 
público encolher-se e virar a cara de nojo quarenta anos atrás é vista sem 
sequer um piscar de olhos por qualquer adolescente nos cinemas. De fato, 
para muitas pessoas na maioria das culturas modernas, a brutalidade 
física é antes um entretenimento do que um choque. Mas nem toda 
violência é vista com igual distanciamento. Algumas desgraças são mais 
passíveis de ironia do que outras (SONTAG, 2008, p. 84). 
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Além dessa banalização da violência, a perda da sensibilidade é outro efeito em 
longo prazo da veiculação dessas imagens. Para Huesmann (2003), quando uma pessoa é 
exposta à violência todos os dias através da mídia, pode ocorrer um fenômeno 
denominado de "Teoria da Dessensibilização". De acordo com essa teoria, com uma 
exposição contínua, o indivíduo acaba se acostumando com a violência vista todos os dias 
na mídia e, consequentemente, perde a resposta fisiológica diante dos fatos, passando a 
ser indiferente aos acontecimentos (SOUZA, 2006). 

Por conseguinte, como posto por Sontag (2008), “uma imagem tem sua força 
drenada pela maneira como é usada, pelos lugares onde é vista e pela frequência com que 
é vista”. Por essa razão, a ausência de imagem na publicação do BuzzFeed News BR é, por 
si só, uma quebra. O jovem leitor do portal, ao rolar pelo feed de sua rede social, depara-
se com uma ausência imagética - o texto, em caixa alta, faz via da atenção - e depreende o 
conteúdo da mensagem de maneira mais impactante do que aquela que está previamente 
acostumado.  

A particularidade do BuzzFeed News BR, mesmo diante de outros casos em que a 
imagem da vítima foi preservada ao retratar o caso, como o UOL, é a possibilidade da 
experimentação jornalística em novas plataformas e, sobretudo, por aquelas que estão em 
contato mais direto com o público jovem. Este, por sua vez, tem se tornado mais engajado 
com questões de injustiça social, racismo e violação de direitos humanos - tríplice 
observada no caso do adolescente torturado no supermercado. 

Tal modelo de desvio do uso do recurso imagético, possibilita um rompimento da 
dependência jornalística da imagem, mesmo em um portal ancorado pelo uso da mesma 
como é BuzzFeed News BR. Além disso, há a possibilidade de que o público jovem se veja 
na figura do adolescente torturado e engaje-se com um conteúdo, em um tom de 
indignação e empatia, que não é recorrente nesse cenário midiático, pois:  

 
A mídia, cada vez mais dependente de imagens, incentiva o 
envio de imagens que possam trazer mais realidade as suas 
notícias. Mas a principal preocupação dos pesquisadores está na 
influência que a violência retratada em excesso pode causar. As 
crianças, principal alvo dos estudos, são as que mais sofrem a 
influência negativa dessa banalização, já que estão moldando 
seu caráter de acordo com o que veem da mídia (VILCHE 
SEPULVEDA, 2016, p.81). 
 

No entanto, a falta da imagem é um contraponto balanceado com o texto. O 
BuzzFeed News BR, diferentemente do G1 ou Estadão, que usaram o recurso imagético, 
precisa recompensar o leitor com uma descrição do fato. Nesse aspecto, atribui-se ao 
adolescente, por já ter a idade de 17 anos, uma carga de adultização precoce. Não aparece 
no texto uma reflexão acerca da veiculação da sua imagem, mesmo sendo um menor de 
idade que tem seus direitos resguardados pelo ECA. Aparecem, ainda, dados de sua 
condição de morador de rua e até mesmo como usuário de drogas.  Assim, a ausência 
imagética é posta em questão por Vilche Sepulveda (2016) porque: 

 
O que incomoda é que a maioria das imagens não traz o clamor 
por mudança. É apenas a violência pela violência, a constante 
lembrança da fragilidade humana [...]. Mais do que isso, a 
banalização da violência nos transporta para uma realidade 
cruel, onde impera o medo e o pânico, como afirma Michaud. 
Exemplos disso são encontrados diariamente nas páginas de 
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conglomerados jornalísticos [...]. O que se vê atualmente é uma 
ampliação dos limites do que é aceitável para publicação, 
contrariando muitas vezes os manuais de redações, o que 
preocupa os pesquisadores (VILCHE SEPULVEDA, 2016, p.82). 
  

Ademais, a análise aponta que tanto o BuzzFeed News BR quanto os outros jornais 
supracitados não foram omissos quanto a intitulação do episódio ocorrido como tortura. 
Esse é um importante fator mediante ao contexto externo apontado pela ACJ. A matéria 
do BuzzFeed News BR é, portanto, uma versão de uma tendência que já vem sendo 
aplicada no jornalismo online.  Nota-se que há a preocupação em advertir o leitor sobre a 
ocorrência de casos de violação de direitos humanos, mesmo que estes sejam 
constantemente deslegitimados. 

Porém, para além de denunciar o desrespeito aos direitos humanos, conforme 
Christofoletti e Puff (2004), os veículos de comunicação podem atuar de maneira mais 
ativa, positiva e afirmativa. Considerando a rotina diária do jornalista, como posto por 
Nelson Traquina (2005), permeada de empecilhos que fazem com que o profissional 
trabalhe com um prazo de tempo curto, há uma cobertura superficializada. O BuzzFeed 
News BR, por exemplo, traz um recorte da legislação sobre tortura, mas há uma lacuna no 
entendimento do termo jurídico e nas implicações do caso no cotidiano do adolescente. 

Consequentemente, se o jornalista dispõe de mais tempo, é possível realizar uma 
cobertura mais atenta aos parâmetros importantes de uma veiculação completa e justa 
para o crescimento da sociedade. Exemplos dessas reportações são vistos na matéria 
“Adolescente é despido, amordaçado e chicoteado por furtar chocolate”, da Folha de S. 
Paulo, e “O caso do adolescente torturado por furtar chocolate”, do Nexo Jornal. Ambas as 
matérias, a primeira em formato de reportagem e a segunda em formato de podcast, foram 
veiculadas no dia 3 de setembro de 2019. Assim, conseguem aprofundar questões de 
intersecção de racismo, violação de direitos humanos e tortura de modo mais efetivo. 

Portanto, “os meios de comunicação, e mais especificamente o Jornalismo, 
funcionam na construção de um espaço público que amplia a visibilidade dos discursos 
da sociedade” (CHRISTOFOLETTI; PUFF, 2004). Desse modo, falta aprofundamento de 
reportagens e empenho dos jornais em editorializar mais os direitos humanos, para além 
de quando há violação dos mesmos. A ausência de imagem em uma reportação dessa 
natureza, por si só, não garante uma cobertura ética, mas possibilita a visualização de 
novos formatos que podem ser adotados e que reconfigurem a socialização do público 
com o tema. Assim, como defendido por Vilche Sepulveda (2016): 

 
Diante de toda discussão, soluções radicais não são a resposta. Ao 
invés de censurar as imagens violentas, banindo-as dos noticiários, 
deve-se questionar quais imagens são importantes para uma melhor 
compreensão da história e quais são dispensáveis, por trazerem 
apenas o grotesco. Para isso, os veículos de comunicação precisam 
fazer a mesma indagação de Susie Linfield: o quanto é suficiente e o 
quanto já é demasiado (VILCHE SEPULVEDA, 2016, p.82). 
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5 CONCLUSÃO 

A imagem é um importante recurso para complementação da informação 
jornalística. Porém, nos moldes atuais do jornalismo online, torna-se ainda mais 
necessário averiguar a sua vitalidade. Uma vez que as redes sociais são marcadas por uma 
hiperutilização imagética, estabelecer parâmetros para o seu uso, como no caso da 
matéria do BuzzFedd News BR é, pois, essencial. 

Ademais, como estabelecido por Palacios (2002), a web é um importante 
repositório de memória social, por isso a veiculação de uma cena pode ser repercutida de 
uma forma amplificada. Transmitir uma matéria em que um jovem de 17 anos é torturado 
e replicar a sua imagem de modo irrestrito pode ocasionar graves consequências 
socioculturais, inclusive para o próprio adolescente. 

Contudo, com os desafios postos por essa nova configuração de reportação online, 
em que a imprensa não é mais detentora da informação, torna-se necessário reavaliar seu 
papel. Atuar na mediação e filtração da notícia, mediante aos marcos legislatórios que 
regem a profissão, é fundamental para a confiabilidade do próprio jornalismo. A partir 
dessa configuração, a mídia pode estabelecer um espaço de resguardo de memória e 
construção social íntegro.  

Para tal finalidade, o jornalismo precisa estar em consonância com as novas 
tendências online. Essas provêm, sobretudo, do público mais jovem, que é consumidor do 
BuzzFeed News Br. Por essa razão, destaca-se o engajamento desse segmento com 
questões de violação de direitos humanos, que perpassam o conteúdo jornalístico e 
adentram para as discussões sociais. 

 Portanto, não se trata apenas da veiculação ou não de uma imagem, mas da 
maneira que a sociedade, marcada por um processo de banalização da violência, é 
receptiva com esse conteúdo.  
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AS VIOLAÇÕES AOS DIREITOS HUMANOS A PARTIR DOS COMENTÁRIOS DE SIKÊRA 
JÚNIOR NO ‘CIDADE EM AÇÃO 

 
Juliana Paula Fernandes Alves 

 

1 INTRODUÇÃO 
  
Nas ultimas décadas, o estilo de jornalismo policial na televisão brasileira se 

popularizou e ganhou muitos seguidores nas massas sociais. Atualmente, alguns 
estudiosos identificam essa prática como policialesca, termo também usado para nomear 
o estilo jornalísco neste trabalho. Esse formato jornalístico, que atrai cada vez mais 
público, é baseado em acontecimentos dramáticos e trágicos e ganha força com a figura 
do apresentador que tece comentários sobre os fatos noticiados. 

Nesse estillo de noticiário, o discurso do comunicador à frente das câmeras é 
carregado de pré-julgamentos e preconceitos e, consequentemente, violações às normas 
e direitos sociais. Apesar disso,  o discurso é muito compartilhado entre o público que o 
assiste. Assim sendo, tais programas oferecem risco ao ideal jornalítico que preza pela 
formação de conhecimento através da informação e são inegavelmente uma transgressão 
aos direitos humanos. 

É necessário destacar que muitos códigos, acordos e declarações – como o Código 
de Ética dos Jornalistas Brasileiros, por exemplo – são afrontados e violados, porém a 
pesquisa dá um destaque especial às infrações que atentam contra a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. 

Nesse sentido, o objetivo deste artigo é analisar as infrações e violações cometidas 
pelo programa policial Cidade em Ação da TV Arapuan através dos comentários do 
apresentador Sikêra Júnior. Além disso, observar como os recursos oferecidos pelo 
advento da internet, como transmissões ao vivo dos programas em diferentes 
plataformas, fortalecem essas narrativas, uma vez que ampliam a possibilidade de alcance 
de público. 

Para fundamentar a pesquisa, os estudos de Sodré (1988), Agrimani (1995), 
Bourdieu (1997), Rezende (2000), Cabral (2012) e Romão (2013) serviram de base para 
entender os fenômenos que controem os programas televisivos de comunicação, em 
especial sobre o jornalismo policial. 

Como objeto de análise, foram destacados tres programas exibidos entre 2018 e 
2019 e a partir deles identificadas as violações aos direitos humanos e outros documentos 
– como o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, por exemplo – através dos 
comentários proferidos pelo apresentador Sikêra Júnior. 

 
2 JORNALISMO POLICIALESCO E DIREITOS HUMANOS 

 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, resultado de grandes lutas e atos 

bárbaros cometidos durante a Segunda Guerra Mundial, busca, desde a primeira metade 
do século XX, garantir a todos os humanos uma vida digna, liberdade de pensamento e 
expressão e igualdade perante a lei. Contudo, atualmente ainda vivemos em uma 
sociedade distante de amparar e garantir esses direitos a todas as pessoas, como 
assegurado no âmbito legislativo. 

Diversas atitudes cometidas por profissionais de todos os âmbitos da sociedade 
contribuem para uma distante concretização e atuação dos direitos humanos em sua 
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totalidade. Embora cada profissão tenha com código de ética que, junto com os direitos 
humanos, regem e fundamentam a atuação profissional, casos de violações dos direitos 
fundamentais insistem em serem praticados. 

Apesar disso, é importante lembrar que, diferentemente das leis, os Códigos de 
Ética não funcionam como obrigações, mas sim como orientações que dependem do livre 
arbítrio de cada indivíduo em praticá-las. Nesse sentido, espera-se uma maturidade por 
partes dos profissionais dispostos a seguir essas instruções. 

Em diferentes áreas de atuação, algumas práticas ultrapassam os limites da ética 
profissional e desrespeitam os direitos fundamentais de todos os seres humanos. E com o 
jornalismo não é diferente. Apesar de ser visto por muitos como o defensor da justiça 
social e agente ativo na proteção dos direitos dos cidadãos, alguns segmentos do 
jornalismo, em especial os programas policialescos, atuam em confronto com alguns 
direitos elementares e princípios constitucionais. Segundo Rezende (2000): 

Programas policialescos são, na maioria das vezes, grandes propagadores 
de visões e narrativas que violam direitos fundamentais previstos em lei. 
Fazendo uso de humor e entretenimento que se mistura ao jornalismo em 
uma tentativa de alcançar público e colocam em xeque a credibilidade da 
imprensa. Esses meios utilizados pelo jornalismo para atrair público são 
formas transformar uma notícia em um espetáculo. Segundo Guilherme 
Jorge de Rezende em sua obra ‘Telejornalismo no Brasil’, quem dita a 
forma de fazer o programa é o capital. “Movida por essa ideologia do 
entreter para conquistar maiores níveis de audiência e faturamento, a 
televisão privilegia a forma de espetáculo (p. 35). 

É importante destacar que há quem defenda que programas policialescos não 
façam parte do gênero jornalístico, visto que se utilizam da espetacularização da 
realidade. 

Nesse sentido, é fundamental considerar alguns princípios que regem a lógica do 
formato do jornalismo policial, ou policialesco. Antes de tudo, é preciso lembrar que sua 
existência está intimamente associada ao fenômeno da cultura de massa, que é um 
sistema de comunicação que se adapta às características de um grupo social produzindo 
produtos comerciais com o objetivo de alcançar o maior número de consumidores. Para 
Romão (2013), a estrutura básica desses programas massivos está fixada em três 
categorias: sensacionalismo: a captura da atenção, a construção da credibilidade e a visão 
de mundo apresentada pelo Jornalismo Policial. Segundo ele, 

A primeira categoria [sensacionalismo: a captura da atenção] é composta 
de recursos básicos da indústria cultural comumente empregados para o 
envolvimento do telespectador, de forma a despertar certa necessidade 
de se estar o tempo todo com a atenção voltada para a TV. A segunda 
[construção da credibilidade] é responsável pela criação de uma aura de 
autoridade em torno do programa e, em especial, de seu personagem 
principal: o apresentador. Já a estrutura interna da terceira categoria 
[visão de mundo apresentada pelo Jornalismo Policial] se refere aos 
principais elementos de visão da realidade apresentada: a exposição 
incessante de uma determinada visão de mundo e de uma posição moral. 
(p. 110) 
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Na prática, não é difícil encontrar as afirmações de Romão acerca dos programas 
policialescos. Tanto na esfera nacional quanto local, a lógica dos programas televisivos 
policiais compartilha as mesmas características apontadas.  

Outros autores também argumentam com a mesma fundamentação quando se 
trata dos elementos que compõe os programas policialescos. Sobre o sensacionalismo 
envolvido na construção das narrativas, Agrimani (1995) diz que a informação no 
jornalismo sensacionalista “está carregada de apelos às carências psíquicas das pessoas e 
explora-as de forma sádica, caluniadora e ridicularizadora. No jornalismo sensacionalista 
as notícias funcionam como pseudo-alimentos às carências do espírito”. Na construção da 
credibilidade, Resende (2005, p. 95) enfatiza a função do comunicador nessa estrutura 
citando-os como “pequenos deuses portadores da verdade factual”. E em um estudo 
realizado pela Agência de Notícias dos Direitos da Infância – ANDI (2015) é destacada a 
forma que “reforçam-se, por exemplo, a visão idealizada de agentes policiais e a defesa do 
uso da violência praticamente como única alternativa no combate ao crime” nos 
programas policialescos. 

 

2.1 Classificação Indicativa 

Como o próprio nome sugere, os programas policialescos são produtos com 
conteúdo de cunho essencialmente policial e, por consequência, violento. Uma das 
grandes questões a esse respeito é o horário de exibição desses programas que, 
geralmente, são transmitidos entre as 11h as 14h. Nesse espaço de tempo, as narrativas 
disseminadas e tudo que constrói o programa, inclusive imagens marcantes de crimes, 
visam, além da proximidade com o público, o lucro. E nesse esquema, não se preocupam 
com a classificação indicativa para o programa uma vez que estão assegurados pela 
legislação que regulam a maioria dos conteúdos audiovisuais. Para eles, o Ministério da 
Justiça e Segurança Pública através da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da 
Justiça suspende a Classificativa Indicativa: 

Art. 5º O disposto nesta Portaria não se aplica: I - às competições 
esportivas; II - aos programas e propagandas eleitorais; III - às 
propagandas e publicidades em geral; e IV - aos programas jornalísticos. 
(PORTARIA MJ Nº 1.189, de 03 de agosto de 2018) 

Sendo assim, as emissoras televisivas escolhem o horário para exibirem seus 
conteúdos jornalísticos e por quanto tempo serão transmitidos.  

Sobre os programas policialescos que possuem considerável tempo de 
transmissão e o dedica à conteúdos de espetacularização e sensacionalismo exibidos pela 
televisão, o sociólogo Pierre Bourdieu escreve: “[...] o tempo é algo extremamente raro na 
televisão. E se minutos tão preciosos são empregados para dizer coisas tão fúteis, é que 
essas coisas tão fúteis são de fato muito importantes na medida em que ocultam coisas 
preciosas” (1997, p. 23). 

 
2.2 Programa Cidade em Ação 

O programa policialesco objeto de análise do presente artigo não se difere dos que 
compõem esse grupo de formato jornalístico. O Cidade em Ação, transmitido pela TV 
Arapuan, afiliada da RedeTV! Na Paraíba, é um exemplo de como se dá o preenchimento 
no tempo de exibição do programa apontado por Bourdieu.  
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Exibido ao vivo de segunda a sexta com 1h45min de duração e aos sábados, das 
11h às 12h, em uma edição Especial, o programa viola diversos direitos e códigos, e entre 
eles a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Código de Ética dos Jornalistas 
Brasileiros através da postura adotada pelo apresentador Sikêra Júnior. 

No recorte temporal do noticiário Cidade em Ação feito para esse trabalho – março 
de 2018 a junho de 2019, pouco mais de um ano, a essência do programa foi o improviso 
do apresentador Sikêra Júnior em seus comentários sobre os casos de homicídios, roubos, 
suicídios, violência, acidentes etc. Sempre com um jeito cômico, o comunicador é o 
protagonista do programa. Além disso, outra marca registrada é a interação entre 
apresentador e produção, que está por trás das câmeras, a quem ele chama de “igreja”. 

As características próprias do programa Cidade em Ação, que criam uma 
identidade para o produto televisivo, assim com a maioria dos programas policialescos, 
acarretam na mistura de características do entretenimento com jornalismo. E assim, a 
construção de comentários sobre os acontecimentos com tom irônico e bem-humorado, 
que faz parte de um conjunto de recursos utilizados para atrair grande público, dão vez a 
uma nova especialidade: o infotenimento. 

 
Desta forma, a informação, como produto de uma tecnologia e uma forma 
cultural, deixa de ser apenas informação para tornar-se a matéria-prima 
de um sistema que, naturalmente, adapta e altera sua essência para torná-
la mais próximo do público. O produto do telejornal, a notícia, nada mais 
é que mercadoria e, para ser consumida de forma ampla por um público 
tão heterogêneo, funde-se com o entretenimento. A união destes gêneros 
tem sido uma prática comum no jornalismo, dando origem ao que alguns 
teóricos denominam como um novo modelo híbrido ou especialidade 
jornalística, o infotainment ou o infotenimento (BELEM, 2015, p. 6). 
 

O comunicador Sikêra Júnior ficou conhecido nacionalmente após iniciar o 
programa Plantão Alagoas, da TV Ponta Verde afiliada do SBT no estado, em que era 
apresentador, dentro de um caixão depois de ter sofrido um infarto em janeiro de 2017. 
Além disso, o jornalista também se tornou popular por suas previsões sobre mortes de 
“maconheiros”. A partir de então, a maneira como o apresentador conduzia o programa 
começou a chamar a atenção na internet, sendo alvo de memes 192e ganhando considerável 
número de seguidores. 

No programa Cidade em ação, assim como em outros lugares e não diferente de 
outros programas com a mesma configuração, a forma como o comunicador apresenta o 
programa é dinâmica. Essa é a marca do seu jornalismo. Olha para a câmera, aponta, 
movimenta as sobrancelhas, muda a entonação da voz, cruza os braços, anda, gesticula. E 
essa forma de conduzir um programa televisivo impulsiona o conteúdo das matérias e 
atinge seu objetivo: envolver, conquistar e manter a audiência de seu público-alvo, que é 
a camada social menos favorecida economicamente. Segundo Cabral esses são os recursos 
televisivos utilizados para envolver o público: 

 
Os jornalistas de tevê se utilizam dessas e outras estratégias para a 
construção dos sentidos: se valem de planos, enquadramentos 
movimentos de câmera, iluminação, cortes, emendas, fusões, animações, 
alterações, manipulações, efeitos e simulações que se misturam, se 
sobrepõem e se alternam para prender a atenção dos videntes. Essas 

 
192 Imagens, GIF’s ou vídeos de grande circulação na internet, em sua maioria com tom de humor. 
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estratégias constroem a notícia televisiva como um mundo possível que 
busca apresentar uma síntese da realidade social (2012, p. 151/152). 

Figura 1 - Sikêra Júnior gesticulando enquanto apresenta o programa193 

 

Romão explica: 
 

Apesar de ter foco nas notícias policiais, em boa medida o Jornalismo 
Policial se baseia neste tipo de material para conquistar audiência. Isso 
ocorre tanto quando da veiculação de notícias propriamente policiais, 
que muitas vezes envolvem aspectos curiosos e absurdos, quanto em 
alguns momentos de aparente “descontração”, em que a torrente de 
notícias catastróficas é interrompida para se falar de algo mais ameno e 
divertido, ou quando algum tipo de personagem entra em cena de forma 
escrachada. Aparentemente, é comum que esses programas alternem 
momentos mais tensos e momentos mais descontraídos, certamente para 
não cansar seus telespectadores (2013, p. 124). 
 

Como ocorre na maioria dos programas policiais, o espaço a ele dedicado é 
preenchido pela disseminação de uma visão própria de ver a realidade. Assim, a figura 
que estará à frente das câmeras para defender esse ponto de vista, o apresentador, tem 
grande poder de persuasão sobre os espectadores. A defesa firme e expressiva de uma 
opinião, geralmente sobre temas de complexidade estrutural, alavanca os níveis de 
audiência; embora, muitas vezes, essas narrativas sejam extremamente contrárias 
e violentas aos direitos elementares. 

Assim como diversos acordos e documentos definem, a Constituição Federal 
Brasileira de 1988, no artigo 5°, inciso X, prevê que a liberdade dos diversos meios de 
comunicação não está isenta dos limites pautados no respeito aos direitos fundamentais: 
“São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado 
o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.  

Dessa maneira, diversas práticas e narrativas de Sikêra Júnior ultrapassam os 
limites da ética profissional e dos direitos humanos. Suas provocações às figuras políticas 
e suspeitos de delitos apresentando uma possível solução para as situações conflituosas 
noticiadas, bem como o tom humorístico dado à diversas situações inadequadas, 
evidencia as graves violações cometidas aos direitos fundamentais. 

 
193 Captura de tela. Minutagem: 04:08 < https://youtu.be/MpgtPzgGc5A> 
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Esse tipo de cobertura/programa não apenas atenta contra direitos 
previstos em lei, como se insurge contra os limites legais, não raro, 
incitando outros (de membros do aparato repressivo a cidadãos comuns) 
à sua desobediência e desqualificando aqueles que buscam zelar pelo seu 
cumprimento, como os atores do campo de defesa dos direitos humanos. 
(ANDI, 2015, p. 19). 

 Para esta pesquisa, durante o período em que o programa Cidade em Ação foi 
apresentado por Sikêra Júnior, limitou-se analisar algumas situações e narrativas que 
levaram à violação de direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Além disso, observou-se a dinâmica criada durante a exibição do programa, que é 
diferente das dos telejornais tradicionais. O conjunto de recursos utilizados pelo Cidade 
em Ação tem a função de dar forma e criar a identidade do programa, por exemplo: os 
efeitos sonoros (responsáveis pela criação da expectativa e sensações), interações com a 
produção (a quem dirige perguntas, reclamações etc.), as entradas de links Ao Vivo194 (que 
trazem a dinâmica da novidade, o discurso do repórter e são objetos para os comentários 
seguintes do apresentador), o merchandising195 (em que o apresentador também se torna 
atração ao criar situações até então impensáveis para o momento – como, por exemplo, 
ao cair de uma mesa196), e sua transmissão através das diversas plataformas da internet 
(Facebook197, YouTube198), que alavanca a audiência do programa e confirma a grande 
massa que compartilha os mesmos pensamentos que o apresentador. 

O recurso que permite a transmissão ao vivo do programa em diferentes 
plataformas é usado estrategicamente para impulsionar a audiência. Dessa maneira, a 
audiência não se limita apenas à região de alcance da transmissão do sinal de televisão do 
sistema, mas possibilita que qualquer pessoa assista o programa de qualquer parte do 
mundo, o que se apresenta como uma ferramenta de disseminação de preconceito e 
violações. 

Além disso, é possível interagir através do uso de hashtags199, comentários e até 
enquetes feitas pelo apresentador. Como esse recurso é possível perceber o quando o 
comunicador possui influência sobre seu público. Na maioria dos comentários e 
interações, pessoas compartilham a mesma ideologia que Sikêra Júnior e muitas vezes 
concordam com os discursos que violentam e atentam contra os direitos humanos. 

Partindo da violação que trata das atitudes de incitação ao crime e à violência 
previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no art. 5°, o qual assegura que 
“Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes”, podemos destacar o programa Cidade em Ação que foi exibido no dia 15 de 
março de 2019. Neste dia, o programa inicia com a notícia de uma mulher que sofreu uma 
tentativa de assalto em João Pessoa, capital paraibana.  

A reportagem é composta por imagens da vítima que aparece dando entrevista de 
costas e imagens do acusado de tentativa de assalto sentado no chão após ter sido 
agredido pelas pessoas que presenciaram ação, já algemado pelos policiais. Logo em 
seguida é a vez do apresentador se posicionar sobre o caso. Como em outras situações de 

 
194 Transmissões de reportagens em tempo real. 
195 Anúncios publicitários exibidos e horários e locais estrategicamente planejados. 
196 <https://youtu.be/be38ocRbiW8>, exibido em 10 de junho de 2019. Tempo: 1:08:35 
197 Através do Facebook <http://www.facebook.com/tvarapuan> 
198 Através do YouTube < https://www.youtube.com/channel/UC7XHNGVNCUs_V5B_xWAMQUQ> 
199 Recurso usado nas redes sociais para identificar um assunto e permitir o acesso de todos os usuários.  

https://youtu.be/be38ocRbiW8
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftvarapuan&redir_token=mqTGLdYXfHdUYY0ryeKjlmL9o958MTU3MDg5ODgzMkAxNTcwODEyNDMy&event=video_description&v=ZX3YzHgJjlU
https://www.youtube.com/channel/UC7XHNGVNCUs_V5B_xWAMQUQ
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delitos, Sikêra Júnior apresenta um discurso típico: se refere ao acusado de tentativa de 
assalto como “cabra safado” e em tom irônico fala sobre a agressão a ele. 

 
Sikêra Jr: Mostra lá a cara do Leandro. [imagens] Olha a cara do Leandro 
como ficou! Ele tentou tomar o celular da moça. Ele está machucando, o 
bichinho rapaz. Um algodão com querosene aí curava na hora. Não é 
verdade!? Um algodão com querosene, óleo diesel queimado. Cabra 
safado! Come on200, igreja. Ele bateu na mulher, rapaz. Esmurrou a 
mulher. Mas a mulher também acertou-lhe uma no olho. Olha só, um 
golpe de direita. Olha que coisa mais linda o olho dele. Vai ficar inchado 
uns 15 dias com fé em Deus. Cabra safado! (Data da veiculação: 
15/03/2019; Minutagem: 01:10 a 01:57). 
 

Nesse trecho, o discurso de Sikêra Júnior aliado ao uso abusivo da imagem da 
vítima de agressão viola os artigos 5º e 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
A garantia de que nenhuma pessoa será submetida “à tortura, nem a tratamento ou 
castigo cruel, desumano ou degradante” e que “ninguém sofrerá intromissões arbitrárias 
na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem 
ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques toda a pessoa tem 
direito a protecção da lei”, prevista em lei, é rompida quando o comunicador faz apologia 
à violência contra o acusado de tentativa de assalto, sugerindo a colocação produtos 
inflamáveis sobre o ferimento além de expor excessivamente a imagem da vítima de 
agressão, em uma situação de constrangimento. 

 

Figura 2 -  Vítima de agressão por tentativa de assalto é exageradamente exposto201 

 

 
Em outro programa, exibido em 02 de abril de 2019, um dos fatos noticiados é a 

apreensão de dois jovens, um deles menor de idade, por praticarem um assalto a um 
ônibus em João Pessoa. Após anunciar o ocorrido, o apresentador chama a matéria dando 
ênfase ao “relato triste” da mãe do adolescente. O material é produzido com uma 
passagem do repórter Washington Luís sobre o fato, a fala do policial militar – que ironiza 
a situação pelo jovem já ter passagens pela polícia, e o relato de uma mãe, que lamenta a 
situação que está vivendo e aproveita o espaço para falar que está sendo ameaçada pelas 
atitudes do filho. 

 
200 Expressão em língua inglesa, que quer dizer “Vamos”. 
201 Captura de tela. Minutagem: 01:30 < https://www.youtube.com/watch?v=1vZerSRZjyg> 

https://www.youtube.com/watch?v=1vZerSRZjyg
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O âncora Sikêra Júnior, ansiosamente esperado pelo público, faz seu comentário 
atacando a legislação que zela pelos direitos às crianças e adolescentes. Em linguagem 
coloquial, que contém até mesmo palavras de baixo calão, argumenta em torno de uma 
interferência danosa do Estado na “criação” dos filhos: 

 
Sikêra Jr: A mãe doente. O pai desempregado. Esse garoto tem quinze 
anos, já responde por quatro processos. Ele já tem esposa, sabia disso? 
(...) lamentável. Senhoras e senhores, é que nesse país nesses últimos 
anos proibiram, proibiram! você criar o seu filho como você foi criado por 
seus pais. Querem interferir na minha casa e na sua casa. Tem que criar 
do jeito que eles querem, e é por isso que tá a merda [sic]. (Data da 
veiculação: 02/04/2019; Minutagem: 09:28 a 10:30). 

Em outra ocasião, Sikêra Júnior chega a discordar com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, incitando à desobediência às leis ou às decisões judiciárias: 

Sikêra Jr: [...] o Estatuto da Criança e do Adolescentes criado pelos 
“intelectuais inteligentes” do nosso Brasil que só protege bandido, se só 
protege, sabe... o projeto de bandido. (Data da veiculação: 20/10/2018; 
Minutagem: 1:04:58 a 1:05:13) 

Nessa lógica, quando um jornalista se posiciona com valores totalmente 
distorcidos dos que regulam o Estado de direito, a função social do jornalismo é 
questionável. Tais condutas do apresentador Sikêra Júnior são recorrentes e não 
individuais e preocupam, já que a força dessas narrativas que pregam valores de 
transgressão e colocam em fragilidade os direitos e garantias conquistados após muitas 
lutas vem se consolidando. 

E assim, o jornalismo, “produtor de conhecimento e construtor da realidade 
pública” (AMARAL, 2005, p.3), é sufocado pelo crescimento e propagação de 
posicionamentos afrontosos aos direitos humanos, situação que é reflexo de como os 
programas policialescos vêm tomando espaço na televisão brasileira e confirmando o 
gosto massivo pela dramaticidade e tragédia já apontado por Sodré (1988) em sua obra 
“A comunicação do grotesco: um ensaio sobre a cultura de massa no Brasil”. 

As ideias que Sikêra Junior e o público do programa Cidade em Ação compartilham 
são extremamente conservadoras e desrespeitosas. Após falar da interferência danosa do 
Estado na criação dos filhos, o apresentador continua seu discurso na tentativa de 
justificar o porquê de os jovens entrarem cada vez mais cedo no “mundo do crime”. Para 
isso, Sikêra argumenta com uma linguagem excessivamente adjetivada e preconceituosa. 

 

Sikêra Jr: Ora, se o menino encontra maconha dentro da UFPB a luz do 
dia, qual a informação que ele vai levar pra casa? Que é normal. Se ele 
chega na universidade e encontra um bocado de vagabundo, cabeludo, 
fedendo, com a bermuda velha, com a barba grande, só para 
atrapalhar a vida de quem quer ser gente, só vai pra ocupar vaga de 
quem precisa na universidade. Só vai sujo, cabeludo, barbudo, fedendo, 
nojento pra fumar maconha e dar o caneco [sic] lá dentro, que é o que ele 
sabe fazer (...). Teu filho vai entender que é normal: não cortar o cabelo, 
enfiar um piercing na venta [sic], fica parecendo um boi. Chega em casa 
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parecendo o satanás. (Data da veiculação: 02/04/2019; Minutagem: 
10:35 a 11:41). 

Os discursos carregados de preconceitos e que reforçam pensamentos intolerantes 
e preconceituosos de Sikêra Júnior se repetem com frequência, diariamente. 

Como supracitado, não é difícil encontrar atitudes que violam os direitos humanos 
e infringem outras normas socialmente definidas. Em todos os programas exibidos as 
violações são facilmente identificáveis. Seja na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, na Constituição Federal Brasileira, no Regulamento dos Serviços de 
Radiodifusão, no Código Civil ou Penal brasileiro, por exemplo. 

Além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, outro documento crucial 
para o exercício do jornalismo é o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. É um 
conjunto de valores para a prática jornalista que possui como fundamentos básicos a 
verdade e a precisão da informação. No Brasil, a Federação Nacional dos Jornalistas 
(FENAJ) é a responsável por normatizar as recomendações da conduta esperada do 
profissional de jornalismo, o jornalista. Diferentemente do Código de Ética e Auto-
Regulamentação da Associação Nacional de Jornais (ANJ), Princípios Éticos da Associação 
Nacional dos Editores de Revistas (Aner) e do Código de Ética da Radiodifusão Brasileira 
da Associação de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), que abrangem o exercício do 
jornalismo, esse código volta-se para o profissional jornalista. 

As violações mais frequentes ao Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros são as 
do capítulo II do documento. Dedicado à conduta profissional do jornalista, tem-se  
neglligenciado pelo menos dois incisos do Art. 6º e um inciso do Art. 7º. 

 
Do Art. 6º - É dever do jornalista: 
I. opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender 
os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos; 
XIV. combater a prática de perseguição ou discriminação por motivos 
sociais, econômicos, políticos, religiosos, de gênero, raciais, de orientação 
sexual, condição física ou mental, ou de qualquer outra natureza. 
Do Art. 7º - O jornalista não pode: 
V. usar o jornalismo para incitar a violência, a intolerância, o arbítrio e o 
crime. 
 

Além disso, no capítulo III que trata da responsabilidade profissional do jornalista 
há o descumprimento do artigo 11, inciso II – acerca da divulgação de informações com 
caráter sensacionalista ou contrários os valores humanos, de modo especial em 
coberturas de crimes e acidentes, e o artigo 12, inciso VIII – sobre a preservação da cultura 
e respeito a diversidade e as identidades culturais, também são descumpridos. 

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O papel do jornalismo enquanto ferramenta vigilante da justiça social é de 
denuncia das práticas que atentem aos direitos sociais. Zelar por este ojbetivo é um ideal 
de todo profissional jornalista. Nos ultimos anos, houve uma onda crescente de 
programas jornalisticos que possuem um vies policial e de denuncia. Tal formato 
cumpriria um importante papel se formentasse discussões profundas sobre as razões dos 
fatos noticiados. No entanto, os programas policialescos limitam-se a expor situações e na 
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figura do apresentador tecer comentários sem fundamentos. Em outras palavras, se 
esforçam para serem o avesso dos princípios jornalísticos. 

Além disso, as figuras colocadas à frente das câmeras para conduzir os programas 
policialescos carregam uma linguagem extremamente adjetivada, preconceituosa que 
constroem discursos que atacam e violam direitos fundamentais. 

As opniões e posicionamentos dos apresentadores dos programas policialescos em 
vez de abrir discussões e gerar conhecimento atraves da informação, abre espaço para 
que essas figuras passem a ser juizes e sugiram soluções práticas para os problemas 
socias, como se esses fossem de simples resolução. Contudo, dar opiniões sobre os 
problemas socias é papel do jornalista, desde que tais discursos tenham fundamentos e, 
em especial, respeitem os direitos humanos. 

Para mais, a junção de jornalismo e entretenimento – que surge a partir dos 
recursos utlizados na contrução do programa (efeitos sonoros, comentários, postura 
diante das câmeras etc.), pode deixar de lado o princípio jornalístico de informar quando 
o que se pretende é alavancar a audiencia, tornando a notícia um produto à venda. Isso se 
reforça quando se observa um exagero e exploração da imagem de pessoas em situações 
constrangedoras e conflituosas, por exemplo. 

O estudo de alguns casos do programa Cidade em Ação a partir do objeto desta 
pesquisa, permitiu a exemplificação de práticas jornalísticas que violam os direitos 
elementares do seres humanos, reforçam ideologias de transgressão além de 
negligemciarem príncipios jornalísticos fundamentais. 

Os comentários do apresentador Sikêra Júnior que se repetem ao longo de todo o 
Cidade em Ação, todos os dias, cumprem um importante papel no crescimento da 
popularidade do programa. Essa prática jornalística, que funciona como palco para a 
denúncia, o desabafo e a indignação, se fundamenta em argumentos superficiais e impede 
que discussões profundas, capazes de compreender a complexidade estrutural dos 
problemas, sejam criadas. 

Ao contrário disso, as narrativas construídas pelo programa Cidade em Ação 
estimulam à intolerancia, pré-julgamentos e preconceitos. Tal realidade se amplia com a 
posibilidade de interação (comentários e reações) entre público e apresentador que é 
oferecida nas diferentes plataformas que transmitem o programa, em especial o  
Facebook, através de lives202.  

Nesse sentido, usar o jornalismo policial para trazer discussões profundas sobre 
problemas socias tão recorrentes como os noticiados pelos programas policialescos 
transformaria para melhor esse estilo de jornalismo que fere o ideal da profissão e viola 
direitos fundamentais. 
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A POLÍTICA DA PÓS-VERDADE E SEUS REFLEXOS NA DEMOCRACIA BRASILEIRA 

 

Eduardo de Medeiros Nóbrega 

Gabriela Muniz Barbosa 
 

1 INTRODUÇÃO 

A “mentira” ao longo dos anos ganhou novas embalagens para assimilar-se cada 
vez mais à a verdade, no objetivo de enganar as pessoas. Na era da Internet ela deixou de 
ter “perna curta” e se autoafirmou como um atributo das relações sociais, não dito como 
tal, mas existente de fato na comunicação social, trazendo em si um valor eticamente 
perverso representado no medo, alienação e extorsão do outro. A força do estar escondido 
atrás de uma tela, mas cúmplice atuante dos acontecimentos da sociedade, propicia a 
ampla difusão dessa “norma” de convivência, mesmo porque internalizada 
involuntariamente por uns, admitida sob imposição por outros e cinicamente consentida 
por muitos que dela se aproveitam para propagar massivamente a mensagem falsa.    

Historicamente, a manipulação da informação sempre foi usada para interesses 
políticos de vieses eticamente repreensíveis, porém, é notável que nesse contexto grande 
parte da população tem incentivado e explorado um conhecimento precário, incipiente, 
alimentado de preconceitos, valores e superstições. É como se a sociedade não mais 
estivesse tão preocupada com a verdade dos fatos, mesmo em uma democracia em que o 
acesso a informação é cada vez mais fluido.  

A crença em verdades convenientes por uma parcela significativa da população 
que se agrada com fatos que se encaixam em suas visões é um fenômeno antigo, mas 
ganhou uma nova expressão com a Internet. Dentre suas mais fortes expressões estão os 
fenômenos das fake news e da pós-verdade, que começaram a ter um maior protagonismo 
na última década, sobretudo com a criação de sites para difusão deliberada de conteúdos 
enganadores, como ocorreu nas eleições dos Estados Unidos e na votação do Brexit, por 
exemplo. 

No Brasil, o ambiente atual é de extrema fragmentação da notícia, da polarização 
política, além de um incentivo de sistemas propícios para o compartilhamento de notícias 
sem verificação na web. Essa junção de fatores favorece a propagação de conteúdo 
desqualificado nas redes sociais. O vício consumista de informação, agravado pelo 
desinteresse do público de fazer valer a informação que detêm, impacta no 
desdobramento do processo democrático, e isso vem se intensificando a cada novo pleito 
eleitoral, com o desenvolvimento de novas táticas que visam sempre à vitória.  

Para tentar entender a política da pós-verdade e seus reflexos na democracia 
brasileira é indispensável o refinamento deste trabalho em níveis teóricos com a adoção 
de uma metodologia de análise bibliográfica, munida de hipóteses, conceitos e teorias que 
nos permitam selecionar o que e como observar os fenômenos sociais como construções 
práticas do próprio indivíduo.  

Portanto, o objetivo principal do presente artigo é abordar a política da pós-
verdade utilizada no processo da democracia brasileira na última década. Para tanto, 
foram selecionados estudos de pesquisadores contemporâneos com importante impacto 
na área, a exemplo de Manuel Castells, Yochai Benkler, Lee McIntyre, além de estudiosos 
brasileiros no campo dos Direitos Humanos, como Valério Mazzuoli e Flávia Piovesan. 
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Para melhor compreensão, o desenvolvimento está organizado em três tópicos que se 
relacionam entre si, a fim de se chegar a uma conclusão acerca do quadro contemporâneo, 
do cerne da problemática vivida, bem como as medidas necessárias. 

2 A VERDADE E A PÓS-VERDADE 

A temática da verdade tem sido debatida e estudada há séculos, de modo que 
inúmeros foram os intelectuais que se debruçaram sobre sua análise, entre os quais se 
inserem filósofos, sociólogos, cientistas políticos, juristas e outros. 

No pensamento contemporâneo, Niestzsche (2007), por exemplo, afirmava que a 
verdade era uma ilusão, algo eternamente inalcançável. Seria, na verdade, algo tomado 
por valor de verdade, mas enganoso, construído a partir de uma linguagem e usado para 
adestrar nossos corpos, comedir nossas ações e guiar nossos julgamentos. A verdade, 
segundo ele, seria também algo que parte dos poderosos, dos mais fortes, aqueles que 
detêm o poder de fazer valer a sua verdade. Além disso, aponta a verdade como algo 
criado para afastar os seres humanos da convivência no estado de natureza hobbesiano.  

O filósofo alemão denuncia ainda o desprezo do ser humano para com a faticidade 
das coisas, desde que não lhe seja desagradável: 

Nisso, os homens não evitam tanto ser ludibriados quanto lesados pelo 
engano. Mesmo nesse nível, o que eles odeiam fundamentalmente não é 
o engano, mas as consequências ruins, hostis, de certos gêneros de 
enganos. Num sentido semelhantemente limitado, o homem também 
quer apenas a verdade. Ele quer as consequências agradáveis da verdade, 
que conservam a vida; frente ao puro conhecimento sem consequências 
ele é indiferente, frente às verdades possivelmente prejudiciais e 
destruidoras ele se indispõe com hostilidade, inclusive (NIETZSCHE, 
2007, p. 31). 

No livro VI da sua obra, A República, Platão, por meio dos diálogos entre Sócrates 
e Gláucon, traça relevantes ponderações acerca da relação entre a verdade e o 
conhecimento, e reconhece o primeiro como a coisa mais próxima que o cidadão pode 
chegar do segundo, a ver: 
 

- Ora, poderá encontra-se algo de mais relacionado com a sabedoria do 
que a verdade? 
- Como poderia ser? – perguntou ele. 
- É possível que uma mesma criatura seja ao mesmo tempo amiga da 
sabedoria e da mentira? 
- De modo algum (PLATÃO, 2006, p. 180). 
 

A verdade e o cotejo sobre seu significado esteviveram presentes em inúmeras 
obras ao longo dos anos, e foram debatidos sob diversos prismas contextuais. Após a 
virada do milênio, contudo, o debate acerca da verdade e sua antítese imediata se 
afervoraram cada vez mais em meio a repetidas instâncias dos seios político, econômico 
e social no mundo, que evidenciam cada vez mais o impacto que o desvalor desse instituto 
vem causando, inclusive nos processos democráticos. Com efeito, é nesse contexto que 
surge a noção de pós-verdade, seja como um fenômeno corrente ou como um período 
vivido. 

Malgrado não ser algo novo, o termo “pós-verdade” consolidou-se no meio social 
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principalmente após o Dicionário Oxford tê-lo inserido oficialmente em seu vocabulário, 
cujo verbete diz que a pós-verdade se refere a “algo relacionado ou que denota 
circunstâncias nas quais fatos objetivos são menos influentes na moldura da opinião 
pública do que os apelos à emoção e crença pessoal” (tradução nossa)203. Além disso, o 
termo foi selecionado como a palavra do ano em 2016 pelo dicionário, dadas as notórias 
repercussões políticas observadas no referendo do Brexit e nas eleições americanas de 
2016, envolvendo a disseminação de informações falsas e roubo de dados pessoais para 
o alcance de objetivos políticos.  

McIntyre (2018, p. 1-5) expõe que “pós-verdade” diz respeito a um fenômeno 
vivido, e que o prefixo “pós” representa não tanto o sentido de se ter passado da ideia da 
verdade em um sentido temporal, e sim que ela está ofuscada, eclipsada, que se tornou 
irrelevante. Já Benkler et. al. (2018, p. 37) se refere à pós-verdade como um período, e 
ressalta que uma grande linha de preocupação que existe com a internet e a mídia social, 
e que caracteriza esse momento pós-verdade, é a desinformação no sentido de lapsos e 
erros ocasionados pelo fluxo de informações jornalísticas provocados pela modernização 
das comunicações e sua amplificação com as plataformas digitais, somados à falta de 
treino dos agentes informantes. 

Na atualidade, as referências à pós-verdade frequentemente se encontram 
imiscuídas nas discussões políticas numa relação simbiótica de gênero-espécie que se 
torna cada vez mais relevante. A concepção fornecida pelo Dicionário Oxford foi precisa, 
na medida em que denuncia de forma pontual o problema que, juntamente com a 
desinformação generalizada – potencializada pela democratização dos meios de 
comunicação com o advento da internet e as plataformas de mídia social – tem 
caracterizado uma verdadeira política da pós-verdade.  

Esse problema consiste no fato de que a cognição política de grande parcela de 
eleitores no mundo tem conferido cada vez mais pujança aos desejos, vontades e 
esperanças individuais na hora de tomar decisões que guiarão os rumos políticos de seus 
países. Esse modo de raciocinar e fundamentar suas escolhas políticas, por conseguinte, 
caminha a contra senso do que aponta a faticidade dos eventos em torno do indivíduo, 
bem como a percepção racional da maneira como as informações são moldadas pelos 
agentes informantes. Esse fator será mais à frente dissecado. 

As duas modalidades mais comuns sob as quais a pós-verdade se consolida é por 
meio da desconsideração de (i) dados científicos e da (ii) faticidade dos eventos. Assim, é 
importante destacar que tanto a desinformação como a não aceitação da informação 
correta contribuíram, e ainda contribuem, para alimentar a pós-verdade enquanto 
fenômeno, haja vista que a segunda representa um agravamento de um problema 
ocasionado pela primeira. Isto posto, importa sobrelevar ainda que houve inúmeras 
instâncias ao longo do século XX em que a verdade foi agredida, sobretudo com o fito de 
se atingir objetivos escusos, seja por meio do noticiamento inverídico de eventos e dados, 
seja pela refutação a pesquisas científicas e informações corretas. 

Lee McIntyre destaca casos que ilustram perfeitamente a forma como a 
desinformação deliberada do público foi utilizada por agentes no passado para alcançar 

 
203 No original: ‘an adjective defined as ‘relating to or denoting circumstances in which objective facts are 
less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief”. Oxford Dictionaries 
Home Page, 2016. Disponível em: https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-
2016. Acesso em: 10 set. 2019. 
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seus objetivos, sejam eles políticos ou econômicos. Um deles diz respeito a fato ocorrido 
em 1953, quando líderes das maiores empresas nacionais de venda de tabaco tomaram 
medidas frente às pesquisas que haviam acabado de ser divulgadas, relacionando o 
tabagismo ao câncer de pulmão. A providência decidida, sob comando de John Hill, um 
dos grandes empresários, era de que as empresas combateriam os efeitos econômicos 
negativos gerados pelas pesquisas científicas com uma “pesquisa adicional”, razão pela 
qual foi criado o Comitê de Pesquisas da Indústria do Tabaco (CPIT)204, encarregado de 
convencer o público de que não havia provas de que o consumo de cigarros causava 
câncer de pulmão e que as pesquisas que atingiram essa conclusão estavam sendo 
questionadas por “vários cientistas”.  

A tática empregada não apenas funcionou como seus efeitos perduraram por pelo 
menos quarenta anos (ORESKES; CONWAY apud MCINTYRE, 2018, p. 21-23), ao longo dos 
quais inúmeros fumantes optaram por acreditar na pesquisa que lhes permitia desfrutar 
do tabagismo sem temer prejuízos à saúde. Estava estabelecida, então, a jogada para 
aqueles que quisessem sobrepor seus interesses às descobertas científicas. 

Outro caso iniciou-se em 1998, com a publicação de uma pesquisa forjada pelo 
então médico Dr. Andrew Wakefield, que estabelecia um nexo de causalidade entre o uso 
de vacinas e o aumento no índice de casos de autismo. Aqui houve maior comoção, com 
crianças doentes, pais preocupados e celebridades escolhendo lados. A descoberta da 
farsa levou seu autor a ter sua licença médica cassada. Entretanto, o estrago estava feito: 

Tudo isso era sabido em 2004, no auge da história autismo-vacina. Mais 
tarde, quando houve certeza de que a pesquisa de Wakefield havia sido 
uma fraude e uma farsa, o dano já havia sido causado. Anos de debates na 
TV com tela dividida haviam surtido efeito. As taxas de vacinação 
despencaram e o que antes era uma doença quase erradicada – o sarampo 
– mais tarde teve um surto com oitenta e quatro pessoas em quatorze 
estados. (tradução nossa) (MCINTYRE, 2018, p. 83). 

 

Mais de vinte anos após a pesquisa de Wakefield ser lançada a público e ser 
desacreditada, pessoas no mundo inteiro continuam receosas com relação ao uso de 
vacinas como método preventivo de evitar doenças. Ainda hoje estudos são realizados 
para repelir os efeitos da crença gerada pela farsa de Wakefield (HVIID, 2019). Segundo o 
Centro de Educação em Vacinas do Hospital Infantil da Filadélfia, já foram realizados mais 
de 17 estudos em sete países, três continentes, envolvendo centenas de milhares de 
crianças205. 

É importante ressaltar a forma como McIntyre sempre destaca a ineficiência da 
imprensa e mídia em retratar ao público a verdade nesses casos. O ceticismo que circunda 
o aquecimento global, por exemplo, ainda fortemente vigorante na atualidade, é outro 
ponto que bem ilustra a pós-verdade enquanto fenômeno. 

O estudo realizado em 2004 (BOYKOFF, M; BOYKOFF, J., 2004) demonstrou que a 
cobertura da “imprensa de prestígio” americana206 sobre o aquecimento global entre 
1988 e 2002 contribuiu para uma significativa divergência entre o discurso popular e o 

 
204 Tobacco Industry Research Committee - TIRC. 
205 https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/03/04/novo-estudo-conclui-que-vacina-contra-
sarampo-caxumba-e-rubeola-nao-aumenta-risco-de-autismo-em-criancas.ghtml. Acesso em: 11 set. 2019. 
206 “US prestige press”, como os autores se referem ao grupo de canais de notícias composto pelos seguintes 

jornais: New York Times, The Washington Post, The Los Angeles Times, e The Wall Street Journal. 

https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/03/04/novo-estudo-conclui-que-vacina-contra-sarampo-caxumba-e-rubeola-nao-aumenta-risco-de-autismo-em-criancas.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/03/04/novo-estudo-conclui-que-vacina-contra-sarampo-caxumba-e-rubeola-nao-aumenta-risco-de-autismo-em-criancas.ghtml
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discurso científico acerca da questão. Tal influência se deu sobretudo em virtude da 
prática do balanced reporting, que consistia na disponibilização de plataformas de 
informação de forma igualitária, tanto para as cientistas que conduziram pesquisas sobre 
a existência do efeito e suas consequências, quanto para os céticos a respeito do 
fenômeno. A prática da reportagem equilibrada confere palco a visões distintas, 
defendidas por grupos cujos números de componentes podem ser de uma diferença 
discrepante, mas cujos argumentos são expostos em pé de igualdade perante o público 
receptor das informações. Isso gera um discurso de negação (denial discourse), e contribui 
para que o público enxergue dados científicos e opiniões com o mesmo peso de 
credibilidade, tornando a adoção de posições pelo público espectador uma mera questão 
de “qual a que mais me agrada” ou “qual a que mais me beneficia”. 

Nesse sentido, valiosa também é a colocação do filósofo Giuseppe Tosi ao pontuar 
que o governo Bolsonaro tem contribuído para uma série de reanálises de fatos históricos, 
tanto brasileiros – como pela crença de que não houve ditadura militar no Brasil – quanto 
de outros países – a exemplo da afirmação de que o nazismo foi um movimento de 
esquerda207: 

Esta ascensão foi acompanhada por uma onda de «revisionismo 
histórico», que vai desde os que fazem sutis distinções entre «ditadura», 
«regime», «movimento» (segundo a opção semântica do presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli) e «golpe» militar, até os 
negacionistas, que simplesmente negam que houve uma ditadura militar 
no Brasil, entre eles o próprio presidente. Essas falhas na transição 
democrática levam sempre mais analistas a afirmar que o Brasil não vive 
em um Estado democrático de direito, mas em um Estado de exceção 
permanente, que ameaça a consolidação da democracia. (TOSI, 2019, p. 
235).  

Nos exemplos expostos, fica evidente que a pós-verdade é um fenômeno que 
ganhou força no século passado e continua a permear as relações sociais, econômicas e 
políticas, como se verá mais adiante, sobretudo em função da praticização das 
comunicações, proporcionada pela democratização do acesso à internet. É de se ressaltar, 
contudo que é no seio político dessas relações que o fenômeno da pós-verdade apresenta 
uma ameaça ainda mais preocupante. 

3 MÍDIA E FAKE NEWS NA POLÍTICA DEMOCRÁTICA 

No cenário globalizado atual, os dispositivos tecno-informacionais têm gerado 
redes sociais cuja preponderância e influência têm se tornado cada vez mais presentes 
nos diferentes espectros de vivência das sociedades. O fenômeno da Internet e os sistemas 
hipermídia configuram uma nova realidade eletrônica, em que os cidadãos conectados 
interagem de maneira colaborativa, formando laços que se pretendem afetivos, 
comerciais e políticos. De acordo com Jenkins (2009), a maior mudança vivida hoje talvez 
seja a substituição do consumo individualizado e personalizado pelo consumo como 
prática interligada em rede. 

Pulsa na paisagem cotidiana uma inteligência coletiva conectada que perpassa o 

 
207 https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/04/02/bolsonaro-diz-nao-haver-duvida-de-que-nazismo-

era-de-esquerda.ghtml. Acesso em: 15 set. 2019. 
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vasto conjunto das atividades socioculturais e políticas. Em pouco mais de uma década, a 
nossa relação com o mundo social e natural mudou radicalmente. Nunca na história da 
humanidade a mídia esteve tão inserida no cotidiano das pessoas como agora. A Internet 
e os dispositivos móveis se tornaram uma espécie de extensão da própria pessoa, 
transformando o lar em uma caverna eletrônica.  

Os meios de comunicação se inseriram no cotidiano de uma sociedade plural, na 
qual cada indivíduo possui uma capacidade diferente de interpretação, fruto de um 
imaginário pessoal ou coletivo. Isso porque somos seres sociais por natureza, vivendo em 
grupos cada vez mais complexos, clãs, tribos, famílias cidades, países, e agora, em uma 
espécie de “aldeia global”. 

Esse fator tecnológico dos meios já está tão inserido na vivência diária do ser 
humano que levou o sociólogo canadense Marshall McLuhan (2007) a afirmar que os 
meios tinham um impacto maior do que a própria mensagem sobre o indivíduo. O telefone 
é extensão do ouvido, o livro é a extensão da visão, assim como a roda amplia e modifica 
as funções do pé humano. Em outras palavras, o ambiente criado pelos seres humanos é 
uma segunda natureza, e forma o próprio ser humano ao moldar os seus padrões de 
percepção do mundo e de si próprio. 

A comunicação é o processo da troca de experiências para que elas se tornem 
patrimônio comum. Ela modifica a disposição mental das partes envolvidas e inclui todos 
os procedimentos por meio dos quais uma mente pode afetar outra. Isso envolve não 
somente as linguagens oral e escrita, como também a música, as artes plásticas e cênicas, 
ou seja, todo comportamento humano (ALEXANDRE, 2001, p.113). 

Em uma sociedade na qual a informação e a comunicação são onipresentes, o 
desafio não diz respeito à aproximação dos indivíduos e da coletividade, mas pelo 
contrário, o verdadeiro desafio está administração de suas diferenças. A dificuldade de 
analisar concretamente as implicações sociais da multimídia é multiplicada pela ausência 
radical de estabilidade neste domínio.   

Segundo Castells (2007, p. 1), a mídia se tornou o espaço social onde o poder é 
decidido. Ou seja, todo e qualquer ato político é passível de ser facilmente submetido a 
uma minuciosa análise pelo olhar público em uma questão de segundos, a depender do 
autor e conteúdo do ato, bem como o contexto em que está inserido e suas dimensões de 
impacto.  

Assim, o fenômeno da pós-verdade, como anteriormente conceituado, evidencia 
que o tráfego de informações, a fluidez com que ele ocorre, e o fato de que fontes legítimas 
e sérias estão cada vez mais misturadas na rede com outras fontes – estas 
descompromissadas com a faticidade dos eventos e dados –, tem contribuído para 
deturpar o processo democrático, sobretudo na forma dos pleitos.  

Na última década, por exemplo, três acontecimentos tornaram-se destaque: a 
eleição presidencial de 2016 nos Estados Unidos, o referendo sobre a saída do Reino 
Unido da União Europeia, conhecido como Brexit, e, mais próximo de casa, as eleições 
presidenciais de 2018 no Brasil. As vitórias de Donald Trump, da campanha Vote Leave e 
de Jair Messias Bolsonaro, em seus respectivos pleitos, guardam em seus resulttados as 
cicatrizes da desinformação política, da manipulação do público, e da mentira. Houve 
desvios nos percursos democráticos dos pleitos, que foram marcados por debates sobre 
o baixo nível da legitimidade das informações propagadas nas mídias, pela imprensa, 
pelos eleitores, e, por vezes, pelos próprios candidatos, incluindo uma prática antiga, mas 
que agora se popularizou e ganhou nome também no Brasil: as fake news. 

Mas o que seriam fake news, afinal? Dentre as melhores definições 
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contemporâneas para as fake news como fenômeno social e político, pode-se extrair o 
seguinte conceito: 

Definimos “fake news” como informações fabricadas que imitam o 
conteúdo da mídia de notícias na forma, mas não no processo ou intenção 
organizacional. Os meios de comunicação falsos, por sua vez, carecem das 
normas e processos editoriais da mídia para garantir a precisão e 
credibilidade das informações. As notícias falsas se sobrepõem a outros 
distúrbios da informação, como má informação (informação falsa ou 
enganosa) e desinformação (informação falsa que é propositalmente 
espalhada para enganar as pessoas). (tradução nossa) (BENKLER, et al., 
2018, p. 2). 

Com efeito, as fake news representam apenas um único meio dentre inúmeros 
outros pelos quais qualquer pessoa pode direcionar sua liberdade de expressão ao 
propósito de prejudicar a formação cognitiva da opinião política alheia. A cognição 
política é moldada pela emoção (CASTELLS, 2009, p. 146)208, porém, possui uma parcela 
racional, de relevância variável, formada pelas informações fáticas colhidas pelos agentes, 
e quando essas informações não são verdadeiras, sua cognição política fica prejudicada. 
O direito à informação abarca também o direito de se informar corretamente, e esse fator 
vem sendo abandonado com frequência, de modo que o compromisso com a verdade se 
perde cada vez mais nos debates (e embates) políticos, sendo chancelado um verdadeiro 
direito à desinformação. 

Se em notórios eventos da história americana, como o escândalo de Watergate e a 
Guerra do Vietnã, que tiveram relevantes repercussões políticas, a imprensa tradicional 
exerceu um papel significativo de informar o cidadão (AQUINO, 1999, p. 17-18); na 
atualidade, com o poder de amplificar qualquer mensagem nas redes, o cidadão comum 
assume para si, de forma descompromissada, o papel da imprensa de “informar”, ainda 
que sob pena de banalizar a relevância dos detalhes e das fontes ante os fatos e eventos, 
manipulando os dados. 

O avanço tecnológico está redesenhando o modo de se fazer política, e esse novo 
quadro expõe uma série de fatores com os quais os estudiosos apenas agora começam a 
se familiarizar. Prova concreta disso foi o resultado do Brexit, que contou com uma série 
de estratégias políticas, dentre outras, de desinformação, por parte dos responsáveis pela 
campanha. Liderados pelo consultor e estrategista político Dominic Cummings, a tática 
dos eurocéticos – lideranças que defendiam a saída do bloco (Vote Leave Campaign) – 
consistia na manipulação de informações e no direcionamento tecnológico (targeting), em 
redes sociais, de mensagens e propagandas para pessoas mais prováveis a optar pelo 
Brexit, e que dificilmente poderiam ser alcançadas pelos métodos de campanha 
convencionais. 

O direcionamento a esses eleitores era feito com base em dados de seus perfis 
pessoais online. A campanha encabeçada por Cummings investiu 98% de seu orçamento 
na esfera digital (CUMMINGS, 2017), e entregou um número estimado de um bilhão de 

 
208 Segundo o autor: “Political cognition is emotionally shaped. There is no opposition between cognition 

and emotion, but there are different forms of articulation between emotion and cognition in decision-

making. Information processing (cognition) can operate with or without anxiety (emotion), leading to two 

different forms of decision-making: rational decision-making as a process of evaluating new information or 

routine models of decision based on past experience as processed in brain maps”. 
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propagandas direcionadas, utilizando aparato da empresa AggregateIQ, no ínterim dos 
meses anteriores ao referendo no Reino Unido. Outra campanha que defendia igualmente 
a saída do bloco, a Leave.EU, financiada por Arron Banks, admitiu também ter contratado 
uma empresa especializada no direcionamento de eleitores, a Cambridge Analytica 
(BREXIT, 2019, p. 91).  

Apesar da forte repercussão ao redor do uso de dados pessoais no atingimento de 
objetivo políticos, a campanha Vote Leave não foi pioneira nesse tipo de estratégia. Há de 
se destacar que a campanha de Obama em 2012 representou o primeiro uso sistemático 
de big data e individualização em uma campanha no intuito de atingir eleitores 
individuais, principalmente nos esforços de obtenção de votos (BENKLER, 2018, p. 345). 

Nas eleições para presidente nos Estados Unidos, também em 2016, o 
descompromisso com a verdade e faticidade não foi diferente. Nesse caso, várias das 
agressões foram articuladas pelo próprio candidato à presidência, Donald Trump, que 
terminou por se eleger em meio a inúmeros escândalos e alegações intrigantes, sobretudo 
com relação às notícias desfavoráveis a sua campanha, as quais adotou por prática chamá-
las automaticamente de fake news. Em seu livro lançado décadas antes da eleição, A Arte 
do Negócio (TRUMP, 1987), se há uma lição deixada por Trump é a de que a mídia ama 
controvérsia mais do que a verdade. 

Em sua narrativa sobre a erosão das democracias contemporâneas, os professores 
da Universidade de Harvard Steven Levitsky e Daniel Ziblatt (2018, p. 200) denunciam o 
método trumpiano de fazer política por meio da mentira: 

Talvez a mais notória violação de normas de Trump tenha sido mentir. A 
ideia de que presidentes devem dizer a verdade em público é consensual 
na política norte-americana. [...] As invenções rotineiras e descaradas de 
Trump não têm precedentes. Essa tendência de sua personalidade já era 
manifesta na campanha de 2016. O site de checagem PolitiFact classificou 
69% de suas declarações públicas como “principalmente falsas” (21%); 
“falsas” (33%); ou “mentira deslavada” (15%). Apenas 17% foram 
classificadas como “verdade” ou “principalmente verdade”. 

Tão forte e criticada tem sido a estratégia de Trump, que o jornal The Washington 
Post estabeleceu um sistema de acompanhamento estatístico das declarações falsas 
emitidas pelo presidente americano, o qual registra que em 928 dias de mandato, Trump 
foi autor de pelo menos 13.435 inverdades209. 

Dois anos mais tarde, ao sul do continente americano, o método trumpiano 
espraiou-se para as eleições presidenciais no Brasil, com o diferencial de que o aplicativo 
eletrônico de mensagens Whatsapp, muito mais forte e utilizado no Brasil que nos Estados 
Unidos, foi empregado de forma sistemática no disparo de informações falsas a fim de 
lesar as campanhas políticas de diversos candidatos, sobretudo a de Fernando Haddad, 
candidato do Partido dos Trabalhadores ao pleito eleitoral de 2018. 

As eleições brasileiras de nesse ano foram também marcadas por inúmeras 
discussões acerca das informações compartilhadas nas mídias sociais. O que tornou esse 
pleito diferenciado dos anteriores na história brasileira foi precisamente o nível de má 
informação (misinformation) e desinformação (disinformation) por parte do eleitorado, 

 
209 The Washington Post Fact Checker. Dados atualizados até 9 de outubro de 2019. Disponível em: 
https://www.washingtonpost.com/graphics/politics/trump-claims-database/?noredirect=on. Acesso em: 
10 out. 2019. 

https://www.washingtonpost.com/graphics/politics/trump-claims-database/?noredirect=on
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mas principalmente a forma como o próprio público agiu de forma conivente e mal 
intencionada com informações compartilhadas que eram facilmente verificáveis, ou que, 
mesmo depois de desacreditadas, continuavam a ser disseminadas como se verdades 
fossem, no intuito de atingir objetivos políticos em prol de algum partido ou candidato. 
Nisso atribui-se destaque ao então candidato do Partido Social Liberal (PSL), Jair Messias 
Bolsonaro cujos apoiadores desempenharam papel central nas já confirmadas táticas de 
desinformação pública por meio de bots210 em redes sociais e disparos automáticos de 
mensagens no WhatsApp211. 

Questões como “kit gay”, “fraude nas urnas”, ou que afirmações de que Haddad 
defende pedofilia, incesto e comunismo eram comumente mencionadas em inúmeras 
declarações de aliados do candidato nas redes sociais, e estavam frequentemente 
presentes em debates políticos, a despeito de todos os esforços empregados por diversos 
agentes para elucidar o público acerca da verdade factual sobre tais controvérsias. 

Assim, ao longo do pleito, foi exaustivo o noticiamento de mecanismos de disparo 
de notícias falsas arquitetados a fim de prejudicar a campanha de Fernando Haddad, a 
exemplo de grupos de Whatsapp especializados nesse tipo de prática212. Naturalmente, 
importa ressaltar que o emprego de métodos desleais e antidemocráticos objetivando a 
vitória presidencial não se restringiu a apenas uma ou outra campanha, todavia, gritante 
foi a maneira como foram descobertas as estratégias de desinformar o público a fim de 
macular a imagem e reputação do Partido dos Trabalhadores (PT) durante o processo de 
eleição. 

Entre diversos episódios, um que bastante se destacou foi o caso em que uma 
vídeo-montagem lançada no Facebook dava ao público a ideia de que Manuela D’Ávila, 
candidata a vice-presidente na chapa com Fernando Haddad, pretendia extinguir feriados 
cristãos no Brasil. O vídeo foi compartilhado mais de 40 mil vezes e visualizado por mais 
de 800 mil usuários da rede social213.  

Os candidatos entraram com uma representação judicial em virtude dos efeitos 
gerados. Para fins de melhor ilustração, cabe a transcrição de excerto da decisão que 
indeferiu a liminar da ação ajuizada pelos candidatos do Partido dos Trabalhadores: 

Reitero que o controle sobre quais conteúdos ou nível das críticas 
veiculadas, se aceitáveis ou não, deve ser realizado pela própria 
sociedade civil, porquanto a atuação da Justiça Eleitoral, no âmbito da 
Internet e redes sociais, ainda que envolva a honra e reputação dos 
políticos e candidatos, deve ser minimalista, sob pena de silenciar o 
discurso dos cidadãos comuns no debate democrático. Nesse passo, “o 
controle excessivo do que se debate nas redes sociais pode tolher a liberdade 
de expressão e, numa visão paternalista, acanha um comportamento adulto 
e maduro dos cidadãos, que devem estar preparados para todo tipo de 
discurso, filtrando-o pela inteligência e pelo debate, e não pelo mero 
controle estatal e pela repressão”. (NEISSER; BERNARDELLI; MACHADO). 
A mentira no ambiente digital: impactos eleitorais e possibilidades de 

 
210https://veja.abril.com.br/tecnologia/sem-trabalho-bots-utilizados-no-twitter-nas-eleicoes-sao-
desativados/. Acesso em: 11 out. 2019. 
211https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/10/whatsapp-admite-envio-massivo-ilegal-de-
mensagens-nas-eleicoes-de-2018.shtml. Acesso em: 11 out. 2019. 
212 https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/26/politica/1537997311_859341.html. Acesso em 11 out. 
2019. 
213https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/09/e-fake-que-manuela-davila-disse-que-quer-
acabar-com-todos-os-feriados-cristaos.ghtm. Acesso em: 11 out. 2019. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/26/politica/1537997311_859341.html
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controle. Propaganda Eleitoral. Belo horizonte: Fórum, 2018)214. (grifos 
do autor) 

Tal desfecho serviu inclusive para denunciar a ineficiência do próprio judiciário 
em atuar como agente repressor de práticas que atentassem contra o processo 
democrático brasileiro à época das eleições. Por mais coerentes que sejam as justificativas 
absenteístas da Justiça Eleitoral ao se resguardar de uma atuação positiva na repressão 
da difusão de práticas de desinformação, é problemático que nenhuma medida efetiva 
tenha sido tomada pelo viés repressivo mais eficiente do aparato estatal.  

Em complemento, cirúrgicas são as ponderações de Levitsky e Ziblatt (2018, p. 
201) ao abordarem o impacto da desinformação do público eleitor no processo 
democrático dos Estados Unidos, considerações que, destaque-se, podiam perfeitamente 
se referir ao Brasil: 

Para o nosso sistema político, entretanto, as consequências de sua 
desonestidade são devastadoras. Numa democracia, os cidadãos têm 
direito básico à informação. Sem informações críveis sobre o que nossos 
líderes eleitos estão fazendo, não podemos exercer de forma efetiva o 
nosso direito de voto. Quando o presidente dos Estados Unidos mente 
para o público, nosso acesso a informações dignas de crédito é colocado 
em risco e a confiança no governo é corroída (e como poderia ser 
diferente?). Quando cidadãos não acreditam em seus líderes eleitos, as 
fundações da democracia representativa se enfraquecem. O valor das 
eleições é diminuído quando cidadãos não têm fé nos líderes que elegem. 

Assim, é irrefutável a necessidade de uma atuação positiva por parte do Estado nos 
pleitos democráticos para a amenização dos efeitos da desinformação política e, 
consequentemente, da pós-verdade, sob pena de sua abstenção ocasionar um 
desvirtuamento dos propósitos a que se destinam esses procedimentos. 

Contudo, pode-se dizer que estamos começando a engatinhar nesse sentido, à 
medida que o problema e suas repercussões ganham cada vez mais notoriedade no espaço 
público. Como exemplo disso, pode-se citar a realização do Seminário Internacional Fake 
News e Eleições, ocorrido na sede do TSE em Brasília, que contou com a presença de 
pesquisadores e autoridades de renome nacional e internacional, e cujas contribuições 
foram convertidas em um E-book, disponibilizado no site da corte superior eleitoral215. 

Por mais embrionárias que sejam os passos tomados, e malgrado possuírem, até o 
momento, um caráter muito mais preventivo que repressivo, cumpre sobrelevar que a 
coibição e contenção da desinformação política e o abalo à cognição dos eleitores deve 
ocorrer partindo da perspectiva humanitária dos direitos fundamentais pertinentes a 
esse tipo de fato. 

4 DIREITOS HUMANOS E INFORMAÇÃO NA PÓS-VERDADE 

Pelo que se expôs até o momento acerca da problemática atualmente vivida – não 
apenas pela frequente desconsideração que a população cada vez mais tem pela verdade 
real dos fatos (sobretudo aqueles de ordem política) e sua persecução, como também pelo 

 
214 Disponível na íntegra em: https://tse.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/643259741/representacao-rp-
6018466720186000000-brasilia-df/inteiro-teor-643259749. Acesso em: 12 out. 2019. 
215Disponível na íntegra em: http://www.justicaeleitoral.jus.br/desinformacao/arquivos/livro-
fake%20news-miolo-web.pdf. Acesso em: 12 out. 2019. 
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fato de que há práticas desleais de desinformação sendo perpetradas – é possível 
estabelecer um nexo conflituoso entre dois dos mais elementares direitos humanos, 
também direitos fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro: o direito à liberdade 
de expressão e o direito à informação. 

O direito de se informar acerca dos diferentes fatos e eventos que ocorrem no meio 
social humano, sobretudo por meio de uma imprensa livre, como é característico de países 
democráticos, é uma garantia tão protegida quanto o direito de ser um agente informante, 
alguém que expõe ao mundo a sua verdade, suas opiniões, suas crenças, e, por evidência, 
suas inverdades, sejam elas inconscientes ou deliberadas. O que se observa é uma 
necessidade de compatibilização desses direitos humanos no presente contexto 
sociopolítico, por meio do fomento a políticas públicas de combate à desinformação e sem 
qualquer tipo de censura. Tais medidas se mostram necessárias haja vista que o direito à 
liberdade de expressão tem frequentemente sido utilizado de maneira imprudente, de 
forma a repelir a informação escorreita de que o público necessita para realizar escolhas 
conscientes que se adequem a seus interesses e necessidades. 

Ademais, há que se ressaltar que o papel da imprensa na difusão de informações. 
Por mais que atue como um “quarto poder”, nas palavras de Hannah Arendt, o exercício 
do seu papel é limitado na defesa das instituições democráticas, haja vista que não ocorre 
de maneira absoluta, plena e imparcial, afinal, ela é também composta por seres humanos 
próprios, com seus interesses, opiniões e subjetividades individuais: 

O dizer a verdade dos fatos abrange muito mais que a informação diária 
suprida pelos jornalistas, posto que sem eles nunca poderíamos nos 
orientar em um mundo em contínua mudança e, no sentido mais literal 
possível, nunca saberíamos onde nos encontraríamos. É claro que isso é 
da mais imediata importância política; porém, se a imprensa tiver de se 
tornar algum dia realmente o “quarto poder”, ela precisará ser protegida 
do poder governamental e da pressão social com zelo ainda maior que o 
poder judiciário, pois a importantíssima função política de fornecer 
informações é exercida, em termos estritos, exteriormente ao domínio 
político; não envolve, ou não deveria envolver nenhuma ação ou decisão. 
(ARENDT, 2016, p. 190). 

Para a compatibilização dos direitos humanos à liberdade de expressão e à 
informação, principalmente em contextos de pleitos democráticos, é indispensável a 
atuação do Estado por meio de políticas públicas de combate à desinformação. Os estudos 
sobre Direitos Humanos e Democracia precisam ser contínuos para acompanhar as 
transformações da humanidade. Hoje, está em curso um período de ruptura dos conceitos 
de espaços públicos e privados devido aos avanços tecnológicos, visto que, consoante já 
posto, após a chegada da Internet e com a proliferação e democratização das mídias 
digitais, as barreiras físicas de difusão de informação foram quebradas, gerando bolhas 
sociais de comuns interesses. 

Para Comparato (2017), os veículos tradicionais de comunicação, quando não 
monopolizados pelo Estado autocrático, acabaram sendo apropriados pela classe 
empresarial, para o serviço de seus interesses. A Internet veio, a princípio, como uma 
alternativa distinta a esses meios. As redes sociais que começaram como uma plataforma 
de relacionamento e se converteram em um mecanismo de mobilização de proporções 
massivas, capaz de influenciar milhões de usuários ao redor do planeta. 
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Não obstante isso, se por um lado as redes sociais ampliaram as formas de 
comunicação, por outro, servem como instrumento de manipulação das informações para 
atender interesses pessoais (não democráticos) que interferem no direito de informação 
e na liberdade de opinião, ambos protegidas na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e constitucionalizados em diversas Constituições do mundo ocidental. 

A intensificação da formação das redes sociais pode refletir (ou não) em um 
processo de fortalecimento da sociedade civil, em um contexto de maior participação 
democrática e mobilização social. A questão é que temos a liberdade de nos expressar e 
ninguém pode proibir quem quer que seja de assim fazer no ato de uma publicação em 
rede. No entanto, as garantias que a Constituição Federal traz servem para 
responsabilizar aqueles que ultrapassaram os limites da liberdade de expressão. Vale 
frisar que os indivíduos podem, e devem, ser responsabilizados pela prática de atividades 
ilícitas não lhe sendo facultado se ocultar sob o manto da liberdade de expressão. 

Por uma perspectiva jurídica, a livre propagação de informações, sob a égide do rol 
de direitos humanos chamados direitos comunicativos, que contemplam, dentre outros, a 
liberdade de imprensa e o acesso livre à internet (MAZZUOLLI, 2018, p. 489-490), 
representa elemento indispensável à livre formação da opinião dos indivíduos e, por 
conseguinte, à democracia. Entretanto, o direito de livremente se expressar ou informar 
algo vem sendo utilizado por muitos como instrumento para miná-la por meio do prejuízo 
à cognição política dos indivíduos, sobretudo considerando os avanços tecnológicos 
atuais. 

O direito à informação consubstancia-se na capacidade garantida que todos têm de 
se informar e de ser informados sobre algo (RAMOS, 2018, p. 790), ou – por uma ótica 
mais dicotômica – de utilizar sua liberdade de expressão para expor algo como bem 
entenda e de utilizar de seu direito à informação para alcançar informações propagadas 
por outrem. O problema ora abordado é a prática comum, mormente em momentos de 
pleitos políticos ou instabilidade institucional dos governos, de abuso dessa liberdade de 
expressão para disseminar inverdades no intuito de prejudicar pessoas, instituições 
públicas e privadas, organizações não governamentais (ONGs), entidades de classe, etc. 
no processo democrático. 

Com o funcionamento das mídias sociais em atuação constante, essa prática tem 
influenciado sobremodo a opinião pública e conduzido os rumos políticos dos países, de 
modo que se identifica uma tentativa cada vez mais eficaz por parte de uns de impor sua 
opinião política sobre outros por métodos e meios coatores. Muitas vezes os autores 
dessas práticas são detentores de um poderio econômico ou político que lhes permite 
amplificar e efetivar essa prática, por vezes inofensiva quando partida de membros 
isolados do povo. 

Mentir, refutar a faticidade de eventos e abnegar dados científicos são exemplos de 
práticas que vêm se tornando cada vez mais enraizadas nas sociedades democráticas, 
principalmente por parte de agentes políticos, o que deturpa a experiência da realidade 
das pessoas e abala sua cognição política em momentos de decisões importantes 
(CASTELLS, 2009, p. 146).  

A desinformação na política se tornou uma arma, configurando uma prática 
antidemocrática e prejudicial aos rumos políticos dos países que adotam o regime 
democrático. Relevante é apontar que, apesar de atitudes antidemocráticas serem 
características comumente observadas em indivíduos extremistas e radicais (BOBBIO, 
1995, p. 53), as prá´ticas ora debatidas têm se resumido cada vez menos a esses e se 
generalizado no meio social e político, afetando a opinião pública. 
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Em uma perspectiva sociológica dessa questão, Castells (2009, p. 286) afirma ainda 
que, em algumas instâncias, os conflitos internos nos Estados são travados por meio da 
mídia, não raro utilizando daquilo que o autor chama de “política do escândalo” (scandal 
politics). Na mesma lição, informa também que há muitas formas de política midiática, 
mas todas compartilham duas características fundamentais: 1) elas são voltadas para a 
produção de poder através da formação da opinião pública; e 2) elas contribuem para a 
crise de legitimidade política que está abalando as bases institucionais de nossas 
sociedades. Assim sendo, é coerente dizer que a subversão da verdade nas informações 
propagadas na política midiática contemporânea é um elemento que tem contribuído 
cada vez mais para a ruína gradativa das instituições democráticas, vendo-se agredido o 
direito humano à informação ao longo do percurso. 

Repise-se que nesse contexto cabe relevo à responsabilidade do Estado na defesa 
dos direitos civis e políticos de seus nacionais, tanto os direitos à liberdade (que incluem 
as liberdades de opinião e de expressão) quanto o direito à informação. Nessa senda, o 
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos proclama, em seus primeiros artigos, 
o dever dos Estados-partes de assegurar os direitos nele elencados a todos os indivíduos 
que estejam sob sua jurisdição, adotando medidas necessárias para esse fim. Tal 
obrigação inclui também o dever de proteger os indivíduos contra violações a seus 
direitos perpetradas por entes privados. Para Piovesan: 

Cabe ao Estado-parte estabelecer um sistema legal capaz de responder 
com eficácia às violações de direitos civis e políticos. As obrigações dos 
Estados-partes são tanto de natureza negativa (ex.: não torturar) como 
positiva (ex.: prover um sistema legal capaz de responder às violações de 
direitos) (PIOVESAN, 2013, p. 243). 

Sobre a questão dos direitos e garantias, Ferrajoli (2016) preleciona que o 
constitucionalismo rígido, ao conferir caráter normativo aos direitos humanos 
fundamentais, introduziu todo um sistema de limites e vínculos para o ordenamento 
jurídico. Este é o fundamento do modelo de garantias fundamentais do Estado 
Democrático de Direito. 

5 DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS NO REGIME POLÍTICO BRASILEIRO 

O regime político brasileiro está fundamentado na democracia. Assim, pode-se 
entender que é dentro de uma sociedade que ela se manifesta. Todavia, a democracia tem 
como princípios uma série de fundamentos de organização, onde prevalecem as 
liberdades individuais, a liberdade de expressão e opinião e a igualdade de direitos. Esses 
princípios estão elencados na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e 
desenvolvidos no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos de 1966 
(ratificado pelo Brasil em 1992). A ligação entre democracia e direitos humanos é 
claramente definida no artigo 21º (3) da Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos; 
e deve exprimir-se através de eleições honestas realizadas 
periodicamente por sufrágio universal e igual, com voto secreto ou 
segundo processo equivalente que conserve a liberdade de voto. 

Para Bobbio (2004), a cultura dos direitos humanos empreendeu um avanço 
considerável desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 no que se 
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refere a instrumentos normativos, como os tratados internacionais (Pacto Internacional 
sobre Direitos Civis e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais, 
ambos de 1966), e expressa experiências de acordos interculturais. Ou seja, a construção 
de uma socialização dos direitos humanos implica revelar as conquistas de direitos já 
acumuladas ao longo da história, na perspectiva de alargamento desses direitos.  

Segundo o Bobbio (2004), o catálogo dos direitos humanos se modificou, e 
continua a se modificar, com a mudança das condições históricas, isto é, das alternâncias 
de interesses, das classes que estão no poder, dos meios disponíveis para a realização 
desses direitos, das transformações técnicas, além de outras. O filósofo italiano preconiza 
ainda que o problema fundamental dos direitos humanos está estreitamente ligado aos 
da democracia, e que esta condiciona o desenvolvimento do socialismo/liberal formando 
o estado democrático de direito, que por sua vez possibilita a efetivação e garantia tanto 
dos direitos de liberdade (direitos civis e políticos) como dos direitos de igualdade 
(direitos econômicos, sociais e culturais). 

A Declaração e Programa de Ação de Viena sobre Direitos Humanos de 1993 
estabelece que a promoção e a proteção dos direitos humanos constituem questões 
prioritárias para a comunidade internacional, reconhecendo e afirmando que todos os 
direitos humanos decorrem da dignidade e do valor inerentes à existência humana. A 
pessoa humana é o sujeito central dos direitos e liberdades fundamentais e, 
consequentemente, deve ser o seu principal beneficiário, participando ativamente na 
realização destes. 

A Declaração veio a revigorar o espírito da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e ao mesmo tempo constitui um padrão comum a ser seguido por todos os 
povos e por todas as nações, conforme expressos nos instrumentos internacionais em 
matéria de Direitos Humanos, a exemplo dos dois pactos retrocitados. Inova também ao 
fixar que todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-
relacionados, e que compete aos Estados, independentemente dos seus sistemas políticos, 
econômicos e culturais, promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais. 

Retornando ao plano interno, a Constituição brasileira de 1988 equipara os 
tratados internacionais de direitos humanos a emendas constitucionais, e incorpora tais 
direitos ao rol dos direitos fundamentais previstos no artigo 5º, ao estabelecer em seu § 
3º que “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”. Isso significa que 
esses tratados se incorporam às normas do texto constitucional para permitir a proteção 
interna e externa dos direitos humanos. 

O direito à informação foi incluído na Declaração Universal ao lado do direito à 
liberdade de opinião e expressão. “Todos têm o direito à liberdade de opinião e 
expressão”, estabelece o artigo 19, bem como que “este direito inclui a liberdade de 
expressar opiniões sem interferência e de buscar, receber e transmitir informações e 
ideias por quaisquer meios e sem limitações de fronteiras”. Contudo, a rapidez e 
instantaneidade das novas mídias se tornaram  instrumentos táticos para reunir 
multidões e essa liberdade de informações pode ser um gatilho para promover ações 
antidemocráticas, ocasionando o seguinte conflito: essas novas plataformas midiáticas 
representam a democratização da informação, ou desordem da democracia? 

Essa é uma pergunta problemática, contudo, o que sabemos é que o edifício da 
democracia busca sustento na opinião pública (SARTORI, 2009, p. 31), razão pela qual não 
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se pode permitir que ela seja moldada por práticas desleais que atentem contra sua 
sobrevivência, enviadas no intuito de conduzir a vontade do povo. Além disso, é 
precisamente em razão das extraordinárias mudanças por que passou o quadro de 
referências social e técnico da comunicação humana desde o século XX que uma das 
necessidades imperativas dos países democráticos é a de melhorar a capacidade do 
cidadão de se envolver de modo inteligente na vida política (DAHL, 2011, p. 207). É nesse 
contexto que importa o conceito de compreensão esclarecida sobre democracia: 

A democracia geralmente é concebida como um sistema no qual “o 
governo do povo" torna maior a probabilidade de que o “povo" vá 
conseguir o que quer, ou o que acredita ser melhor, que em sistemas 
alternativos como a guardiania, na qual uma elite determina o que é 
melhor. Mas para saber o que quer, ou o que é melhor, o povo deve ser 
esclarecido, pelo menos num grau mínimo. (DAHL, 2012, p. 176). 

É aqui que Dahl propõe uma ampliação do significado do processo democrático, 
mediante o acréscimo de um novo critério, segundo o qual cada cidadão deve ter 
oportunidades iguais e adequadas de descobrir e validar suas escolhas acerca das 
questões a serem decididas, de modo a melhor servir aos interesses dos cidadãos.  

As oportunidades para uma compreensão esclarecida estão cada vez mais 
prejudicadas pela crescente dificuldade que os eleitores têm não apenas em identificar o 
que são informações verdadeiras e confiáveis no meio social e político como também em 
resistir a sua própria tendência de acreditar naquilo que agrade a seus interesses, que é o 
que essencialmente caracteriza a pós-verdade, de modo que o primeiro cria uma margem 
para a ocorrência do segundo. Os meios de comunicação atualmente, principalmente após 
a consolidação das redes sociais como veículo de notícias, têm contribuído cada vez mais 
para essa problemática.  

Bonavides (2000, p. 605) analisando os meios de comunicação no século XX já 
lecionava que:  

 
Os jornais, as estações de rádio e televisão, seus redatores, seus 
colaboradores, seus comentaristas, escrevendo as colunas políticas e 
sociais, programando os noticiários, preparando as emissões 
radiofônicas, fazendo os grandes êxitos da televisão, constituem os 
veículos que conduzem a opinião e a elaboram (quando não a recebem já 
elaborada, com a palavra de ordem, que “vem lá de cima”), pois as massas, 
salvo parcelas humanas sociologicamente irrelevantes, se cingem 
simplesmente a recebê-la e adotá-la de maneira passiva, dando lhe a 
chancela de “pública” (BONAVIDES, 2000, p. 605). 

 

Nesse contexto, preciosas são as colocações impostas nas conhecidas 
contraposições entre Walter Lippmann e Tunnies Dewey, que terminou conhecido como 
o debate Lippmann-Dewey.  

Dewey (1954) via a imprensa como o meio de vincular uma comunidade nacional. 
Opondo-se à opinião de Walter Lippmann (1922) – que descartou o que considerava uma 
concepção romântica equivocada de um cidadão omnicompetente "capaz de um 
engajamento político conhecedor e eficaz em uma sociedade moderna complexa –, Dewey 
acreditava que a competência cívica do cidadão comum é digno de cultivo e confiança, em 
vez de suspeita e subestimação. Na visão de Dewey, o direito e a capacidade de participar 
como ouvinte e orador no debate público são essenciais para a cidadania competente, e 
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ele acreditava que ela poderia ser mobilizada em escala nacional.  
Esse famoso debate Lippmann-Dewey permanece no centro do julgamento 

normativo sobre as possibilidades e limitações da comunicação política democrática. 
Infelizmente, o idealismo de Dewey não antecipou o volksgemeinschaft racista destrutivo 
que surgiu e prevaleceu na Alemanha nazista, que foi mobilizada por uma poderosa 
máquina de propaganda da mídia que gerou um populismo nacionalista bruto, mas eficaz. 
A visão pessimista de Lippmann ia além para explicá-la. 
 
6 CONCLUSÃO 

A mentira antecede a chegada da internet e a cultura da mídia, mas foi a partir da 
ascensão das redes sociais que o impacto da manipulação da verdade alcançou 
proporções alarmantes. Nunca as relações sociais foram tão expostas e colocadas a prova 
como agora, devido ao seguinte dilema: de um lado temos o direito à liberdade de 
expressão e do outro temos o direito à informação nos pleitos democráticos. As inovações 
tecnológicas e estratégias usadas não têm sido efetivas para coibir ou mesmo conter os 
efeitos da pós-verdade enquanto fenômeno (até porque é algo que também é inerente ao 
comportamento humano na modernidade). 

As desigualdades econômicas e sociais que permeiam a humanidade 
contemporânea andam de mãos dadas com o desenvolvimento de novas tecnologias. Vive-
se um tempo tenso, de tragédias e de fantasias, onde as barreiras físicas estão sendo 
superadas e todos querem criar conteúdo através de uma cooperação entre povos e 
nações, favorecendo a noção ilusória de que fazemos parte de uma aldeia global. Um 
período desafiante de fragmentação política, que pede um novo desenho para se pensar 
as instituições democráticas, que não são congruentes com essa nova/velha forma de 
governar através das meias verdades. 

A busca por melhorias na condição de pessoa humana culminou em reivindicações 
de liberdades, direitos e garantias que se qualificam como direitos humanos. Assim, 
conclui-se que, para pensar além dos limites da tecnologia é necessário compreendermos 
a construção dos conjuntos de relações entre dispositivos midiáticos, processos sociais e 
processos de comunicação, pois são essas ligações que compõem a dialética adaptativa da 
vida cotidiana.  

Há que se construir uma ética que tenha como cerne a função social dos meios de 
comunicação. Não obstante, não se muda esse paradigma sem promover mudanças e 
ajustes no âmbito normativo e político. Consoante observado, a tendência do ser humano 
a buscar sempre absorver informações que sejam congruentes com suas aspirações e 
interesses, somada à cada vez mais crescente dificuldade do cidadão comum, sobretudo 
no Brasil, em discernir informações verdadeiras e corretas de manchetes e correntes 
falsas, representa um empecilho grave ao processo democrático, que só pode ser mitigado 
por meio da implementação de políticas públicas efetivas que atuem com a 
compatibilização dos direitos humanos à liberdade de expressão e à informação, sem, 
contudo, incorrer em qualquer censura ou ameaça aos direitos já consolidados tanto no 
texto constitucional quanto nos diplomas internacionais. 
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DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA: OS DESAFIOS NO CONTROLE DAS FAKE NEWS 
NOS PROCESSOS DEMOCRÁTICOS 

 

Fernando Jorge Ebrahim Lima e Silva 
Henrique Cavalcanti de Santana 

 

1 INTRODUÇÃO 

O caminho percorrido pelos direitos humanos, apesar de já haver mais de setenta 
anos desde a Declaração Universal, é percebido numa imbricada rede de tensões, na qual 
são formadas, concomitantemente, tanto de materializações exitosas quanto de meras 
aspirações em suas proposições – em especial, como narrativa universal que foi 
potencializada com o fim da Segunda Guerra Mundial, na busca de legitimar-se na 
qualidade de instrumento para que novas atrocidades pudessem ser evitadas. 

Na América Latina, que teve como reflexo regional da guerra fria a implementação 
de diversas ditaduras militares a partir da década de 1950 em grande parte de seus países, 
os direitos humanos da Declaração foram alvo constante dos regimes de exceção. Apenas 
com o afloramento dos processos de redemocratização os direitos humanos passaram a 
ser afirmados no solo latino americano (VIOLA, 2008). 

No Brasil, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, passamos a ser um 
Estado Democrático que tem na dignidade humana o seu valor maior, orientador na busca 
por justiça e paz social. A elevação da dignidade do ser humano como valor referencial 
para a nova sociedade que nascia após um longo período de autoritarismo, violação dos 
direitos humanos e estado de guerra aos antagonistas do regime vinha ao encontro do 
pensamento mais atual e relevante de que democracia, direitos humanos e paz são parte 
de um mesmo fenômeno e que só têm a possibilidade de existir plenamente se ocorrerem 
de maneira simultânea (BOBBIO, 2004). 

Concomitantemente à evolução histórica dos direitos humanos e das democracias, 
o processo de comunicação desenvolveu-se e, mais recentemente, vem em franca, 
acelerada e constante evolução, experimentando formas e modelos há algumas décadas 
inimagináveis – impulsionada, sobretudo, pelas novas tecnologias (BEZERRA, 2019). 

Dessa maneira, na esteira da evolução tecnológica dos processos de comunicação 
e da multiplicidade de fontes de informação no contexto das novas tecnologias – 
sobretudo baseadas em redes sociais a partir da internet, há um fato objetivo sobre o qual, 
contemporaneamente, é impossível ignorar, que é o crescimento do desinteresse pela 
busca da verdade e o exponencial aumento na manipulação de fatos (BEZERRA, 2019), 
especialmente na esfera política, utilizando-se como fator essencial de disseminação as 
novas tecnologias e seus fenômenos correlatos. 

Por mais que a disseminação da desinformação seja um fenômeno bastante 
conhecido na história da comunicação, as novas tecnologias tendem a popularizar as 
denominadas notícias falsas – Fake News, fazendo deste um momento especialmente 
preocupante tendo em vista os recentes ataques, através do uso desse mecanismo a 
importantes processos democráticos em todo mundo, como as eleições presidenciais 
norte-americanas em 2016 e as brasileiras de 2018. 

Assim, as Fake News figuram como um dos principais vetores a fragilizar as 
democracias, devendo ser combatidas, controladas e minimizadas. No entanto, um dos 
maiores desafios em combater as Fake News, fora a questão tecnológica envolvida, é 
garantir que as medidas para coibir sua divulgação não afetem a liberdade de expressão 
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e o direito à informação. Ou seja, há de se viabilizar a liberdade de expressão e de 
informação e ao mesmo tempo evitar que ela seja utilizada de forma abusiva, no delicado 
equilíbrio para que tais vedações não constituam censura. 

A escolha da temática se pauta em analisar o fato que as democracias atuais são 
fruto de processos eleitorais e que a sociedade contemporânea, onde se encontram os 
eleitores, é fortemente afetada pelos avanços tecnológicos e seus fenômenos correlatos, 
como as Fake News, figurando como testemunha de uma realidade em que as informações 
são divulgadas com rapidez, por qualquer pessoa, sem qualquer rigor quanto ao controle 
da sua veracidade e origem, de maneira que se torna cada vez mais veloz a difusão de 
mensagens falsas, principalmente durante os processos eleitorais, com potencial de 
manipular a realidade, alimentar a desinformação, desvirtuar a verdade ao sabor das 
conveniências, e que buscam, assim, comprometer o equilíbrio dos pleitos eleitorais e os 
seus resultados, manipulando, em última análise, o próprio Estado Democrático, além de 
minar a credibilidade e o potencial do próprio ambiente virtual. No entanto, busca-se 
apresentar, também, o quanto é difícil viabilizar formas eficazes de controle às Fake News 
e o ambiente de pós-verdade que elas produzem, seja por limitações tecnológica, seja por 
ser extremamente ténue a fronteira entre esse tipo de controle e uma possível forma de 
censura, a ferir um dos fundamentos de qualquer democracia contemporânea que é o 
direito humano - e no Brasil direito fundamental - à informação e à liberdade de 
expressão. 

 
2. FAKE NEWS 
 

"Fake News", ou notícia falsa, é um termo bem recorrente nos dias de hoje, mas 
que anos atrás nem se ouvia falar. Conforme o Google Trends, a expressão se generalizou 
em novembro de 2016, o mês da eleição presidencial dos Estados Unidos da América, e 
descrevia um tipo de informação falsa, amplamente divulgada, que explorava os 
preconceitos ou vieses já existentes dos leitores (HUFFPOST, 2019). 

Mas mentiras apresentadas como sendo reportagens noticiosas factuais já 
existiam antes da eleição de 2016. Na realidade, embora muitos pensem que "Fake News" 
é um termo cunhado recentemente, ele não é novo. De acordo com o dicionário Merriam-
Webster, o termo "Fake News" já existe há mais de cem anos.  Segundo o Merriam-
Webster, o termo "entrou para o uso geral no final do século 19". O post cita vários artigos 
noticiosos da década de 1890, incluindo um texto de 1891 publicado no "The Buffalo 
Commercial" (de Buffalo, Nova York), que declarou em tom otimista: "O gosto público não 
aprecia as 'falsas notícias' (Fake News) e as poções de 'demônio especial', como as que lhe 
foram servidas por um serviço noticioso local há um ou dois anos". 

No ambiente da internet, a expressão também já é conhecida há bastante tempo 
como HOAX ou boatos e aparece de maneira repetida em vários formatos (CERT-BR, 
2019) e tem muitas aplicações como afetar negativamente a imagem de uma entidade ou 
disfarçar outras ameaças digitais. As Fake News, como conhecemos hoje em dia, são 
notícias falsas travestidas de meias verdades ou mentiras completas que, à primeira vista, 
podem enganar o leitor e levá-lo a tirar conclusões e definir opiniões além do que, 
induzem o compartilhamento como se fato fosse. Estudos recentes (MEYER, 2018) 
demonstram que as notícias verdadeiras perdem em questão de acessos quando 
comparadas com boatos ou rumores. Segundo a Science, em seu estudo com mais de 120 
mil mensagens que três milhões de usuários do Twitter compartilharam 4,5 milhões de 
vezes, verificou-se que em todas as métricas comuns que a falsidade domina a verdade, 

https://www.merriam-webster.com/words-at-play/the-real-story-of-fake-news
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pois Fake News e boatos atingem mais pessoas, penetram mais profundamente nas redes 
sociais e se espalham de forma mais rápida do que histórias verdadeiras (MEYER, 2018). 

Este mesmo estudo aponta que uma história falsa chega a 1,5 mil pessoas, e se 
propaga seis vezes mais rápida do que uma história verdadeira, e supera a verdade em 
todos os assuntos incluindo negócios, terrorismo, guerra, ciência, tecnologia, 
entretenimento e, é claro, política. A equipe do Massachussets Institute of Technology 
(MIT) responsável pelo estudo trabalha com duas hipóteses na tentativa de explicar a 
eficiência na propagação de uma notícia falsa: as notícias falsas parecem ser mais “novas” 
do que as notícias reais; as notícias falsas evocam muito mais emoção do que uma notícia 
normal (MEYER, 2018). 

Outra possível explicação (BEZERRA, 2019) apontada para este fenômeno é que o 
volume de informações que circula diariamente assume proporções além do limite que as 
pessoas têm capacidade de consumir, assim tem-se duas variáveis: grande volume de 
informações x capacidade limitada do ser humano em absorvê-las. 

Outro fator importante sobre as Notícias Falsas é que elas podem levar um bom 
tempo para serem determinadas como desinformações, podendo distorcer as crenças das 
pessoas mesmo depois de desmascaradas e ainda podem ser recicladas, ou seja, uma 
notícia falsa que circulou anos atrás por vezes recebe uma nova roupagem e volta a 
circular como se fosse atual, a exemplo das mensagens compartilhadas nas redes sociais  
em setembro de 2019 acerca da Amazônia com fotos publicadas na década de 1990 
(FOLHA, 2019). 

   
2.1 Impactos das Fake News 
 

As redes sociais encontram-se em franca evolução e já fazem parte do cotidiano 
pessoal e profissional de grande parte da sociedade (Agência Brasil, 2019). Somente o 
Facebook conta com mais usuários do que o total das populações do Brasil e da China 
juntas (BBC, 2019) e, nos levando a imaginar o tamanho do impacto que, por si só, as redes 
sociais exercem na atualidade. Segundo o (CETIC, 2018), 93% das residências em nosso 
país possuem algum equipamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), e 
pelo menos 60% das pessoas já utilizaram um computador, no entanto estima-se que esse 
número seja bem maior, uma vez que o Smartphone não foi considerado como tal para a 
pesquisa. 

Esse fato é impulsionado pelo crescente aumento de usuários da Internet, que já 
ultrapassa a metade da população mundial, com mais de 4.2 bilhões de usuários (Internet 
World Stats, 2018), tendo penetração superior a 85% e a 95% na Europa e Estados 
Unidos, respectivamente. As redes sociais passaram a ser uma importante ferramenta de 
interação cotidiana, na qual os usuários podem postar mensagens em tempo real sobre 
suas atividades de cunho profissional e pessoal, compartilhar opiniões sobre diversos 
tópicos e discutir problemas de distintas naturezas e, além disso, essas plataformas vêm 
se constituindo em ferramentas de formação de opinião e de poder.  

As redes sociais do tipo ponto a ponto, que possibilitam a troca de informações sem 
intermediários, como Whatsapp e Telegram, dificultam a estratégia de controle ou 
filtragem, sendo, assim, aplicações amplamente utilizadas para diversas finalidades de 
comunicação, inclusive para disseminação de Fake News. 

O Brasil tem hoje dois dispositivos digitais por habitante, incluindo smartphones, 
computadores, notebooks e tablets. Em 2019, o País terá 420 milhões de aparelhos 
digitais ativos (FGV, 2019). Entre os aparelhos, o uso de smartphone se destaca: segundo 

https://epocanegocios.globo.com/palavrachave/smartphones/
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o levantamento, há hoje 230 milhões de celulares ativos no País. A quantidade de dados 
gerados a cada segundo pelas mídias sociais torna difícil a tarefa de analisar em tempo 
hábil todas as informações sobre assuntos relevantes, bem como os que envolvem 
sentimentos humanos no que tange a determinados assuntos como, por exemplo, a 
política. 

Distintos veículos de comunicação têm alertado para o perigo das notícias falsas 
que buscam confundir os fatos no intuito de prejudicar a compreensão correta por parte 
da sociedade. Muitos desses veículos formaram uma soma de esforços (pool) para dirimir 
questões sobre notícias e classificar as de maior relevância quanto a sua veracidade ou 
não. A partir dessas iniciativas foram criadas agências de checagem de notícias falsas 
(AGÊNCIA BRASIL, 2019) que iniciaram esforços para coibir a propagação de conteúdos 
em massa especificamente relacionados à Eleição, tendo realizado reuniões com o 
Tribunal Superior Eleitoral bem como com os representantes dos principais aplicativos 
de redes sociais como Whatsapp e Facebook, embora não tenha conseguido grandes 
avanços até então devido a limitações tecnológicas por parte dos aplicativos ou por 
questões de acordos comerciais e/ou proteção de dados. 

Um boato, hoax ou Fake News, é uma mensagem que possui conteúdo alarmante 
ou falso e que geralmente aponta como autora, uma pessoa física ou pessoa jurídica. Esse 
tipo de informação pode trazer diversos problemas, tanto para aqueles que os recebem e 
os distribuem, como para aqueles que são citados em seus conteúdos. Normalmente essas 
mensagens falsas se propagam pela boa vontade e solidariedade de quem as recebe, pois 
há uma grande tendência das pessoas em confiar no remetente, não verificar a 
procedência e não conferir a veracidade do conteúdo da mensagem (CERT, 2019). Esse 
tipo de mensagem geralmente apresenta pelo menos uma das seguintes características: 

 

1. Afirma não ser um boato; 
2. Sugere consequências trágicas caso uma determinada tarefa não seja 
realizada; 

3. Promete ganhos financeiros ou prêmios mediante a realização de 
alguma ação; 

4. Apresenta erros gramaticais e de ortografia; 
5. Apresenta informações contraditórias; 
6. Enfatiza que deve ser repassado rapidamente para o maior número de 
pessoas (CERT, 2019). 

 
Essas falsas mensagens podem não ter maiores consequências quando se tratar de 

mentiras que as pessoas as identifiquem como tal sem grandes dificuldades e que 
rapidamente caiam no esquecimento. No entanto, ainda que “mentiras menores”, 
dependendo das circunstâncias, podem causar vários problemas como: 
comprometimento de reputações de pessoas e entidades e os diversos problemas 
relacionados a esse tipo de prejuízo à imagem; disseminação de informações sem 
fundamentação científica, que podem ocasionar graves danos à saúde das pessoas; 
induzimento às pessoas a baixarem programas maliciosos para seus dispositivos 
eletrônicos com vistas a captar  dados e informações confidenciais; os problemas de 
sobrecarregar serviços de e-mail ou gerar incômodos em redes sociais pelo excesso de 
tráfego; a questão de gerar comoção desnecessária e mobilização para situações irreais 
ou já resolvidas; e a possibilidade de afetar decisivamente processos democráticos (CERT, 
2019). 
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Os casos de boatos que evoluíram para situações incontroláveis e até mesmo fatais 
são muitos e são divulgados tanto pela imprensa brasileira como pela a internacional. Há 
casos de linchamentos, homicídios, espancamentos, bullying, destruição da reputação de 
pessoas ou empresa, organizações que vão à falência, dentre outras consequências. 
(BEZERRA, 2019). 
 
2.2 Implicações nos Processos Democráticos    
 

A democracia pode ser percebida como o sistema político que para promover o 
bem comum, utiliza-se de eleições periódicas dos governantes por sufrágio universal 
(AZAMBUJA, 2003), possibilitando ao povo exercer sua soberania. Ademais, os referidos 
processos eleitorais necessitam, para que possam refletir os reais desejos da população, 
que a informação flua de maneira livre de vieses, de maneira independente. 

No entanto, foi justamente no campo político que as Fake News acabaram se 
mostrando extremamente eficazes na manipulação da opinião pública, especialmente nos 
processos democráticos - eleições. Foi com a eleição presidencial norte americana de 
2016, que elegeu Donald Trump, que o debate sobre a relação entre notícias falsas na 
internet e democracia ganhou corpo. 

As Fakes News no ambiente de processos eleitorais têm seu potencial ampliado 
uma vez que as falsas notícias são distribuídas de maneira instantânea e direcionada, 
graças a algoritmos e informações pessoais dos usuários de redes sociais. Como um meio 
deveras silencioso de tomada de poder, as Fake News trazem profundas consequências, 
inclusive para nações com democracias já consolidadas.  

No Brasil, às vésperas do pleito eleitoral de 2018, em decisão monocrática, 
Ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aplicou, de forma pioneira, a Resolução nº 
23.551/2017, que trata da propaganda eleitoral, buscando coibir a divulgação de notícias 
falsas na Internet. A referida decisão reflete o problema da guerra da desinformação no 
ambiente virtual e a carência de recursos para o devido enfrentamento, que encontra 
limitações de ordem técnicas e jurídicas. 

 
2.3 Fake News: da identificação ao controle 
 

Um dos aspectos do enfrentamento das notícias falsas e  a verificação dos fatos 
(fact-checking) que consiste em analisa -los e confronta -los com registros em bancos de 
dados oficiais, estatísticas, pesquisas e outros dados extraídos de fontes confiáveis. 

A tecnologia empregada na verificação de fatos representa uma ferramenta muito 
relevante no enfrentamento das Fake News, sendo imprescindível a educação para o uso 
ético, seguro e com cidadania dos recursos tecnológicos para que qualquer cidadão tenha 
informações sobre como averiguar se determinada informação tem ou não credibilidade, 
bem como atue com para a atividade no combate a  desinformação (BEZERRA, 2019). 

Ocorre que, apesar de haver várias formas de checagem, as mesmas carecem de 
método, conhecimento e vontade e para tal inexiste uma ferramenta que automatize todo 
o processo e abstraia a interferência do usuário final, o que acaba tendo influência de 
quem verifica no resultado da checagem. 

A desinformação se apresenta de várias formas e por vários meios: em tempos de 
plena conectividade e infinidade de aplicativos que geram conteúdo nos mais variados 
tipos de mídia como texto, vídeo, foto, memes, etc. (DE MATOS, 2018) 
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Existem vários desafios para os pesquisadores de Tecnologia da Informação, 
dentre eles a simples sistematização, pois vários formatos bombardeiam os usuários que 
relatam muita dificuldade em reconhecer notícias duvidosas e, aliado a isso, estes não 
estão dispostos a confiar exclusivamente nas ferramentas de verificação de fatos, embora 
vejam utilidade nos serviços (DE MATOS, 2018). 

A existência de ferramentas que façam a predição ou classificação de conteúdo, 
sem a interferência humana, poderia trazer um alento dentro desse meio caótico que é a 
rede da desinformação em que nos encontramos. 
 
3 LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DIREITO À INFORMAÇÃO E FAKE NEWS 

 
Configura como um dos grandes desafios no combate às Fake News assegurar que 

as medidas que busquem coibir sua divulgação não afetem a liberdade de expressão e o 
direito à informação. Dito de outra maneira, buscar garantir a liberdade de expressão e 
de informação e, concomitantemente, coibindo aquelas mensagens inverídicas. 

Encontram-se resguardados na lista de direitos fundamentais do artigo 5º da 
Constituição Federal de 1988 (CF/1988) a liberdade de expressão e o direito à 
informação, disposto nos seguintes termos:  

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
IV - É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
IX – É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença; 
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo 
da fonte, quando necessário ao exercício profissional. (BRASIL, 1988) 

 
No entanto, não se pode atribuir à liberdade de expressão o caráter de um direito 

absoluto, uma vez que o uso deste direito de maneira abusiva pode gerar ofensa a outros 
direitos, conforme dispõe o inciso V do mesmo artigo 5º da CF/1988 ao determinar que 
“é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por 
dano material, moral ou a imagem(...)” (BRASIL, 1988). 

Quanto ao direito à informação, este encontra-se implícito no direito à liberdade 
de expressão, devendo ser entendido como um direito de todos os seres humanos em 
obter informações ou conhecimentos conforme suas necessidades, compreendendo, 
ainda, as faculdades de buscar e receber informações (CAMURÇA, 2012, p. 46). O Brasil, 
além de tratar os referidos direitos como fundamentais em sua Constituição Federal, 
também os ratificou quando tornou-se signatário da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), conforme dispõe seu artigo 13.1: 

 
Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse 
direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir 
informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, 
verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por 
qualquer outro processo de sua escolha. (BRASIL, 1992). 
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O direito de poder informar, através da livre expressão, e de ser informado, é 
questão crucial na conjuntura democrática contemporânea com vistas a efetivação e o 
respeito aos direitos humanos e a plena cidadania, isto porque, a partir da informação 
acessível as sociedades podem ter acesso aos bastidores dos próprios governos, podendo, 
assim, ser mais capazes para fazer suas escolhas e exigir determinados comportamentos 
de seus representantes (CAMURÇA, 2012). Por informação entende-se como o 
conhecimento de fatos, acontecimentos, ou situações de interesse geral e particular que 
implica, juridicamente, no direito de informar e no direito de ser informado (SILVA, 
2017). Nota-se, então, que o direito à informação “visa assegurar um livre fluxo de 
informações na sociedade, mais como garantia da opinião pública do que da opinião 
pessoal.” (STROPPA, 2010). Assim, nas situações em que não há configuração do livre 
fluxo de informação, será necessária a intervenção Estatal para assegurar a existência de 
uma comunicação pública livre (STROPPA, 2010).  

Assim, em última análise, a produção de Fake News está ligada à liberdade de 
expressão. Por configurar-se este direito como fundamental, é ele essencial para a 
dignidade do indivíduo e, ao mesmo tempo, para sustentar o estado democrático de 
direito (TÔRRES, 2013). Por outro lado, o ser humano é essencialmente social e sua 
comunicação com o outro, mais do que uma faculdade, é uma verdadeira necessidade. 
Assim, a possibilidade de cada um de divulgar suas convicções políticas, de comunicar o 
que pensa e o que sente, inclusive a respeito do outro, é dimensão essencial da dignidade 
humana (BALEM, 2017). 

Percebe-se, então, que o combate às Fake News pode colocar em risco a liberdade 
de expressão e o direito à informação, uma vez que a linha entre repreender as falsas 
mensagens e limitar a liberdade de expressão, e, por conseguinte, o direito à informação, 
é tênue. Desta maneira é que se pode afirmar que há uma constante e forte tensão na 
relação entre a liberdade de expressão e o direito à informação, de um lado, e o combate 
às notícias fraudulentas, de outro (MENDES, 1994).  

A problemática ganha importância vital pelo fato que a criação e disseminação de 
notícias falsas tem capacidade potencial de influenciar o resultado de pleitos eleitorais, 
acertando um dos pilares do Estado Democrático de Direito, qual seja, a justa e legítima 
emanação do poder pelo povo no regular exercício da escolha de seus representantes 
políticos. Por isso mesmo que diversas instituições no Brasil vêm criando mecanismos de 
estudo e defesa contra a possibilidade de haver indevidas influências nos processos 
eleitorais – foi o caso do grupo de trabalho criado, com vistas ao pleito eleitoral de 2018, 
envolvendo Polícia Federal, Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a Procuradoria Geral da 
República (PGR), no intuito de coibir a propagação de Fake News nas eleições de 2018 
(CARVALHO; KANFFER, 2018). 

O problema de se controlar as Fake News, diante do ordenamento jurídico, e tendo 
em vista que a Constituição Federal advoga a liberdade de expressão, a autoridade 
pública, no caso, o órgão do Poder Judiciário, não poderia intervir para evitar a divulgação 
de notícias lesivas aos direitos de personalidade. Nesse caso, eventual desrespeito haveria 
de resolver-se em perdas e danos. Portanto, após a violação do direito tido pela 
Constituição como inviolável, poderá o atingido pedir reparação pela lesão sofrida. 
Entretanto, pouco significa a garantia de proteção judicial efetiva contra lesão ou ameaça 
de lesão a direito se a intervenção somente puder se dar após a configuração da lesão – o 
direito estará sempre atrasado e como a questão reflete diretamente sobre processos 
democráticos, torna-se ainda mais grave (MENDES, 1994). 
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A intervenção posterior se mostra ineficaz quando o assunto é Fake News devido 
à capacidade de propagação que estas podem adquirir. O uso de bots (robôs que 
automatizam e agilizam o processo de propagação) tem crescido. Eles muitas vezes 
servem para multiplicar informações colocadas na rede, passando-se por contas de 
pessoas reais. Não raro, tomando contato com a onda de informações disparadas por 
robôs, muitos usuários reais acabam contribuindo para aumentar a divulgação e conferir 
maior credibilidade para o conteúdo enganoso (ITAGIBA, 2017). Portanto, mesmo que a 
fonte da informação falsa seja combatida, a informação já foi replicada. O que fica evidente 
é que a atuação do direito no combate às Fake News é ineficaz. 

 
4 CONCLUSÃO 

 
As notícias manipuladas, não somente podem interferir sobre a compreensão da 

realidade, mas têm o condão de colocar em risco a democracia, enquanto concebida a 
vontade da maioria, em detrimento da minoria, sem olvidar o respeito aos mesmos. 

Não obstante a possibilidade da manipulação na tomada de decisão por 
determinado grupo social, é próprio da democracia, e talvez seja esta a sua maior virtude, 
o respeito às liberdades individuais, e no que toca ao presente tema, a liberdade de 
defender suas convicções, informar o que acredita ser verdade, ou seja, permitir o amplo 
espaço do debate de ideias, de criação e de participação. 

As formas de controle formal, através da produção legislativa, pelo Poder Judiciário 
ou pelas empresas, através de software de verificação do conteúdo divulgado, são apenas 
algumas medidas que podem não se mostrar as mais acertadas, especialmente se figurar 
como uma espécie de censura prévia, incabível em um Estado que se proclama como 
democrático, e que tem posicionamento firme da Excelsa Corte. Ademais, a internet, a 
difusão das redes sociais, a utilização de mecanismos como robôs para potencializar a 
difusão da notícia falsa, dificulta sobremaneira o controle das fake news. 

A tentação pelo controle, de forma a evitar um possível caos gerado por uma fake 
news, é uma tendência natural, contudo o seu uso transbordaria para uma ditadura da 
informação, onde só seria veiculado o que interessasse ao Estado, gerando um efeito, 
talvez até mais grave, de manipulações estatais. 

Como participantes da democracia brasileira, cabe a seu povo a colaboração na 
defesa da democracia e dos valores que a esta irradia, a fim de que falsas verdades não 
mascarem uma falsa maioria, principalmente onde a participação seria nula ou quase 
nula. 

Não se pode vendar os olhos para o fenômeno da massificação das informações e 
do comércio com que são tratadas, como produto apto a formar uma maioria, através de 
instrumentos tecnológicos como boots, que fomentam a discussão e disseminam 
determinado tema, de acordo com as preferências colhidas nos aplicativos destinados às 
redes sociais, de forma a angariar a simpatia do usuário, com base nas informações 
obtidas através de algoritmos. 

Tampouco, a demonização é cabível. Cabe maior responsabilidade no uso dos 
aplicativos de mensagens e redes sociais, por parte dos usuários, sempre com um 
pensamento voltado para o lado crítico, a questionar permanentemente com que intuito 
dado conteúdo é veiculado permanentemente e fazer a sua própria validação. Isto é, 
exercer a democracia de maneira mais forte, questionar, debater e chegar à conclusão que 
se alinhe aos seus valores.         
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O CORPO COMO TEMPLO: A REFORMA DE SAÚDE ADVENTISTA E A OBRA MÉDICO 
MISSIONÁRIA NO BRASIL DURANTE A PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX 

 
Daniel da Silva Firino 

Carlos André Macedo Cavalcanti 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
O adventismo é uma denominação cristã que surgiu na segunda metade do século 

XIX. Contudo, para compreender seu surgimento devemos voltar para o início do 
movimento “millerita”. Ele foi um movimento que surgiu na primeira metade do século 
XIX e recebeu o nome do seu principal disseminador Guilherme Miller.  

Miller era de família tradicionalmente batista, mas durante a juventude tornou-se 
deísta216. Atuou na guerra de 1812 dos Estados Unidos da América (EUA) contra a 
Inglaterra como capitão do exército. Por acreditar que só um milagre teria feito ele voltar 
vivo do campo de Batalha, Miller ao retornar da guerra começou a estudar a bíblia 
voltando a ser batista. Durante 15 anos, 1816-1831, Miller estudou a bíblia, 
principalmente os livros de Daniel e Apocalipses, e após fazer o primeiro sermão sobre 
seus estudos na e cidade de Dresden, em 1931, ele começou a anunciar a segunda vinda 
de Cristo ainda para os seus dias. 

Guilherme Miller continuou a pregar, primeiro em áreas rurais perto de sua casa, 
depois em cidades maiores e grandes cidades, até que mais de 100.000 pessoas aceitaram 
a mensagem de um Salvador que logo viria. Suas primeiras mensagens incluíram os sinais 
da segunda vinda, especialmente o que já havia se cumprido em 1780 – O Dia Escuro de 
19 de maio. Logo, outro sinal miraculoso foi acrescentado: a queda das estrelas de 13 de 
novembro de 1833.  

Quando Josué V. Himes se juntou a ele, Boston abriu as portas para o seu ministério. 
Mais tarde, em 1840, ele entrou na cidade de Nova Iorque. Miller estudou a profecia das 
2.300 tardes e manhãs de Daniel 8 e 9:35, e convenceu-se de que a purificação do 
santuário seria a purificação da Terra pelo fogo na segunda vinda de Cristo. Apesar de 
falar mais sobre a segunda vinda, só no avançar do ano de 1844 foi que ele aceitou uma 
data definitiva. Entretanto, em janeiro de 1843, ele falou que Cristo deveria voltar entre 
março de 1843 e março de 1844 (MINISTERIO JOVEM, 2004, p. 24). 

Outros membros do movimento millerita, contrariando Miller, marcaram 22 de 
outubro de 1844 para a segunda vinda de Cristo. Segundo o calendário judaico, nesta data 
ocorreria o dia da expiação e, segundo a crença millerita, ocorreria à purificação do 
santuário celeste e da Terra descrita em Daniel 8:14217. De acordo com Lygia Oliveira 
(1994), Miller demoraria a aceitar esta data, porém através de outros estudos veio aceita-
la. Com a aproximação do dia 22 de outubro de 1844 muitas igrejas começaram a remover 
do roll de membros os que insistiam com as ideias Milleritas fazendo com que os números 
dos adeptos que era de 100.00 passasse para 50.000, segundo Prado (2012). 

Finalmente chegou o dia 22 de outubro de 1844, os milleritas estavam reunidos 
em suas casas ou na casa dos líderes do movimento. Durante todo o dia eles “cantavam 
hinos e revisavam as evidências de que o Senhor voltaria. O dia passou e o sol se pôs. Ainda 

 
216 Pensamento filosófico que acredita que Deus criou o mundo, contudo desde a criação não interfere no 
que acontece nele. (https://www.infoescola.com/religiao/deismo/) 
217Até duas mil e trezentas tardes e manhãs; e o santuário será purificado. 
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havia esperança: ‘Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa: se à tarde, 
se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã.’ Marcos 13:35” (MINISTERIO JOVEM, 
2004, p 38). Passou à meia noite, mas nada aconteceu.  

A partir de então, muitos deixaram definitivamente o movimento enquanto outros 
procuravam entender o que deu errado e se dividiram em 3 grupos: o primeiro acreditava 
que o evento estava certo, mas a data estava errada e continuaram marcando datas para 
a volta de Jesus. O segundo acreditava que Jesus tinha vindo de forma espiritual. O terceiro 
acreditava que a data estava certa, mas o evento estava errado e este último possuíam 
como lideres Josef Bates, Tiago White e Ellen G. Harmon e mais tarde se tornaria a Igreja 
Adventista do Sétimo Dia. 

Após o “Grande Desapontamento”218, este último grupo começou a rever os 
estudos de Miller e concluíram que não era para acontecer a segunda vinda de Cristo em 
22 de outubro de 1844, mas, nesta data, Ele passaria do lugar santo do santuário celestial 
para o santíssimo começando o que eles intitularam como juízo investigativo. O grupo 
começou a ganhar notoriedade quando Ellen G. Hamon, no final de 1844, passou a ter o 
que muitos julgaram como visões e a consideraram como uma profetisa moderna219. 

Ainda no ano de 1844, Raquel Oaks, que antes fazia parte da Igreja Batista do 
Sétimo Dia, uniu-se ao pequeno grupo de adventistas220 guardadores do domingo em 
Washington e logo, através de sua influência, toda igreja estavam guardando o sábado221. 
Em 1845, Josef Bates, um dos que faziam parte do grupo de Ellen G. Hamon, foi visitar os 
guardadores do sábado e convenceu-se a guardá-lo também. Contudo, a guarda do sábado 
só se tornou uma crença adventista apenas em 1847 depois de uma visão de Ellen G. 
White222 sobre a guarda do sábado.  

Com o passar dos anos, o movimento cresceu muito, adquiriu as chamadas “casas 
de orações”223 e a casa publicadora224, diante disso viu-se a necessidade de organizar-se.  

 
Aumentando o nosso número, tornou-se evidente que sem alguma forma 
de organização, haveria grande confusão, e a obra não seria levada avante 
com êxito. A organização era indispensável para prover a manutenção do 
ministério, para levar a obra a novos campos, para proteger dos membros 
indignos tanto as igrejas como os ministros, para a conservação das 
propriedades da igreja, para publicação da verdade pela imprensa e para 

muitos outros fins (WHITE, 2005, p. 22). 
 

 
218 O nome que ficou conhecido o dia 22 de outubro de 1844 por causa do desapontamento dos membros 
do movimento millerita quando cristo não retornou nesse dia. 
219 Seguindo os conceitos de Mircea Eliade, o grupo seria guiado por um tipo de hierofania, Ellen White 
recebia as visões ou sonhos que foram consideradas vindas do céus e escrevia para servir como conselhos 
para Igreja. Essas visões muitas vezes eram recebidas na frente de muitas pessoas e vinham acompanhadas 
por manifestações sobrenaturais como, por exemplo, ela conseguir levantar uma biblia com quase 10 Kg 
com uma unica mão e por aproximadamente 30min outras vezes ela fala, mas dava para perceber ela 
respirando, Segundo Ministerio Jovem (2004). 
220Os grupos que pregavam a segunda vinda de Jesus foram chamados de adventistas  
221Segundo Mircea Eliade(1992) o tempo para o homem religioso não é homogêneo. Para os guardadores 
do sábado este dia é considerado santo, separado por Deus para atividades filantrópicas e voltadas ao divino 
como cultos, visitas missionárias a hospitais, a presídios, etc. Para se fazer a passagem entre os dois tempos 
são utilizados rituais, neste caso o ritual do por do sol. 
222 Em 1846 Ellen G. Hamon casou-se com Thiago White e adquiriu o seu sobrenome. 
223 Pequenas igrejas 
224 Prelos para as publicações de impressos do movimento.  
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Em 1961 a grupo escolhe como nome oficial da instituição “Igreja Adventista225 do 
Sétimo Dia226 (IASD). Quanto à organização da igreja deu-se em 1963 após muita 
discussão dentro do próprio movimento. Sobre esse processo de organização, Ellen G. 
White escreveu:  

 
Havia, no entanto, entre nosso povo, um forte sentimento contrário à 
organização. Os adventistas do primeiro dia (domingo) opunham-se à 
organização, e a maior parte dos adventistas do sétimo dia (sábado), 
entretinha as mesmas ideias. Buscamos o Senhor em oração fervorosa 
para que pudéssemos compreender sua vontade; e Seu Espírito nos 
iluminou, mostrando-nos que deveria haver ordem e perfeita disciplina 
na igreja, e que era essencial a organização. Método e ordem 
manifestaram-se em todas as obras de Deus, em todo o Universo. A ordem 
é a lei do Céu e deveria ser a lei do povo de Deus sobre a Terra. Tivemos 
uma árdua luta para estabelecer a organização. Apesar de o Senhor dar 
testemunho após testemunho a tal respeito, a oposição era forte, e teve 
de ser enfrentada repetidas vezes. Sabíamos, porém, que o Senhor Deus 
de Israel nos estava dirigindo e guiando pela Sua providência. 
Empenhamo-nos na obra da organização, e uma evidente prosperidade 
acompanhou esse movimento progressista (2005, p. 22 – 23). 

 

Com a organização, a IASD pôde desenvolver-se livremente, pois não teria mais o 
receio de colocar os bens da instituição em nome de terceiros e a posteriori perder seu 
patrimônio. A partir de então, houve uma criação mais intensa de várias instituições 
ligadas a IASD inclusive as ligadas com a área de Saúde.  

A organização também serviu para desenvolver uma característica missionária e 
em 1874 a instituição enviou John Nevins Andrews a Europa como o primeiro missionário 
oficial além-mar. Após Andrews, vários missionários foram enviados a países distantes 
sendo eles incorporados a uma comissão de Missões Estrangeiras em 1889.  

 
2 BATES, O PIONEIRO DA REFORMA DE SAÚDE 

 
Josef Bates, um dos pioneiros do movimento Adventista também foi o primeiro 

adventista a aderir à reforma de Saúde, segundo Robinson (2018). De acordo com 
Zuckowski (2010), os Estados Unidos, durante o século XIX, passava por um período de 
descrédito na medicina e por um aumento do uso dos tratamentos naturais. Isso foi 
causado, dentre outros motivos, devido aos métodos como, por exemplo, o uso da sangria 
e de substancias como “ácido prússico (cianeto de hidrogênio), administrado para aliviar 
a tosse” (ROBISON, 2018, p. 13). 

A preocupação com a saúde fez surgir centros de terapias alternativas como os 
doutores Jackson e Trail que “reconheciam o valor terapêutico da água e também 
considerava que esse era apenas um dos agentes de reparo fornecidos pela natureza para 
aliviar o sofrimento” (ROBSON, 2018, p 24). Algumas pessoas como Jackson também 
faziam a ligação entre a obediência as “leis da vida” e o caráter cristão preparando assim 
o terreno para reforma de saúde adventista. 

As mudanças não ocorreram apenas com o uso da hidroterapia, mas também no 
campo da temperança e alimentação. Essas mudanças podem ser vistas no apelo que 

 
225 Adventista por pregar a segunda vinda de Jesus. 
226 Sétimo dia por considerar o sábado como dia sagrado. 
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doutor Rush fez aos pastores para que usassem sua influência com o intuito de “salvar 
nossos semelhantes de serem destruídos pelo grande destruidor de sua vida e sua alma” 
(ROBINSON, 2018, p. 26) que era o álcool. Ele chegou até a pedir ao governo que desse 
penas mais duras para quem fosse preso por embriagues habitual. Inicialmente, o apelo 
de Rush não teve efeito, mas com o tempo foram surgindo sociedades locais 
autointituladas “de temperança”.  

 
Enquanto, nesse momento havia indivíduos aqui e ali que se abstinham 
de bebidas alcoólicas e que concordavam em não as fornecer a outros, no 
início, não havia nenhum sistema efetivo de trabalho nem meios de 
cooperação. Alguns desses reformadores reuniram e começaram uma 
correspondência com outros, e esse contato resultou na organização da 
Sociedade Americana de Temperança. Era sua esperança pela luz e pelo 
amor, mudar os hábitos de nação referentes ao uso de bebidas 
intoxicantes (ROBINSON, 2018, p. 28). 

 
Mesmo nessas sociedades, a abstinência total de álcool foi algo que demorou muito 

tempo. Elas acreditavam que se podia beber apenas meia medida, mas aos poucos alguns 
se levantaram contra esse pequeno consumo alegando que isso era uma incoerência e que 
deveria ter uma abstinência total do álcool. Aos poucos as sociedades foram perdendo a 
sua força e influência na sociedade ocasionando o fechamento de algumas delas e o 
encerramento de muitos periódicos que tratavam do assunto. Contudo, houve uma 
revitalização quando surgiu a “União Feminina de Temperança Cristã” e suas afiliadas. 

Enquanto isso, outro movimento também estava buscando uma reforma na 
alimentação. Em 1809, William Lambe publicou um livro chamado “Relatórios dos Efeitos 
de um Regime Peculiar em Casos de Tumores de Cirrose e Ulceras Cancerosas”. Esse 
regime tinha como alguns dos principais pontos o abandono de alimentos cárneos e nos 
livres usos de água. 

Foi nesse contexto que Josef Bates se encontrava quando, ainda no início do século 
XIX, quando decidiu abandonar a vida cheia de vícios e ser batizado. Ele tomou essa 
decisão após presenciar um dos companheiros do navio adoecer e chegar a óbito. Como 
Bates era o capitão, ele ficou encarregado do sepultamento e quatro dias depois assinou 
uma aliança com Deus que dizia: “hoje, com a maior solenidade, entrego-me a Ti. 
Renunciarei a todos os antigos senhores que me dominavam e consagro a Ti tudo o que 
sou e tudo o que tenho” (ROBINSON, 2018, p. 38). 

Após o seu batismo, Bates organizou uma sociedade de temperança em Fairhaven 
com cerca de 13 membros. Os membros da sociedade não concordaram em abandonar 
algumas bebidas alcoólicas como vinho, cerveja e cidra, mas pararam de consumir 
bebidas fortes como rum, conhaque e uísque. Porém, Bates abandonou todo tipo de 
bebida inclusive o vinho. Em 1828, após beber um chá mais forte que de costume, ele 
passou horas sem dormir e ao associar a causa ao efeito decidiu parar de tomar chá e, 
como o café fazia o mesmo efeito, também decidiu parar de tomar café. 

 Já em 1843, enquanto participava do movimento Millerita, Bates decidiu 
fazer mais mudanças alimentares. Ele parou de comer carne e “usar manteiga, banha, 
queijo, tortas e bolos confeitados” (ROBINSON, 2018, p.40). Mesmo diante de sua 
influência no movimento adventista, ele nunca impôs sua prática aos outros. 
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2.1 A reforma de saúde entre os adventistas 
 

De acordo com Zuckowski, 
 

No movimento adventista a mensagem de saúde desenvolveu-se através 
do ministério profético de Ellen G. White. Ela recebeu quatro visões 
específicas sobre saúde, e o trabalho médico missionário tornou-se parte 
integrante da missão adventista. Gradualmente o trabalho médico 
missionário expande-se com o estabelecimento de instituições de saúde 
(2010, p. 96). 

 
O ministério profético de Ellen White não servia “como um substituto para o 

estudo da bíblia, mas em conexão a ele” (ROBINSON, 2018, p. 43). A reforma de saúde 
tornou-se uma das principais crenças do adventismo, pois eles esperam “pelo tempo em 
que o remanescente iluminará a terra através dos poderosos efeitos da reforma de saúde 
na vida dos crentes e seu trabalho missionário” (ZUCKOWSKI, 2010, p. 97). 

A primeira visão de Ellen White sobre saúde foi em 1848. O casal White estava 
morando em Connecticut quando ela recebeu uma visão que mostrava que o tabaco, o chá 
e o café eram prejudiciais à saúde. Em uma carta ela relata um pedaço da visão da seguinte 
forma: 

 
Vi em visão que o tabaco é uma erva imunda, e que deveria ser deixado 
de lado ou abandonado. Disse meu anjo acompanhante: ‘se é um ídolo, já 
é hora de ser abandonado, e a menos que seja descartado, o desagrado de 
Deus estará sobre aqueles que o usam, e estes não poderão ser selados 
com o selo do Deus vivo. [...] vi que Cristo quer ter sem manchas nem 
rugas nem qualquer outra coisa para apresentar ao pai [...] devemos ser 
cristãos perfeitos, negar a nós mesmo todo o tempo, seguir o caminho 
estreito e espinhoso que nosso Jesus palmilhou e, então, se formos 
vencedores ao final, o Céu, o doce Céu terá custado muito pouco (WHITE, 
1851, p.1). 

 

Mesmo após a visão, a igreja não fez nenhum esforço especial para que membros 
parassem o consumo do tabaco até 1853 quando publicou que  

 
A religião, para seu pleno desenvolvimento, requer todos os nossos 
poderes mentais. [...] essa droga prejudica. Por conseguinte, deve-se 
concluir que, na proporção do seu malefício, assim será o resultado de sua 
ação. Portanto, podemos presumir que a pessoa que usa tabaco não 
poderá ser uma cristã tão boa quanto o seria sem ele (TOBACCO, 1853, p. 
178). 

 

Contudo, apenas em 1855 durante uma reunião geral da igreja, realizada em 
Morristown, Vermont, que foi votado a eliminação do rol de membros os que continuasse 
com o uso do tabaco. Nas palavras Piercer “O uso do tabaco por qualquer membro é uma 
dor séria e amarga. Depois de admoestado tanto quanto o dever pareça exigir, se ele não 
se reformar, a igreja então considerará seu dever retirá-lo da comunhão dos membros” 
(1855, p. 79). 

Segundo Robison (2018), isso não foi o suficiente para que os membros parassem 
de usar o tabaco. Durante aproximadamente dez anos, a revista Review and Herald 
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publicou vários artigos contra o tabaco e muitos trabalhos também foram apresentados 
nesta mesma linha. Só após vários anos de educação e paciência, o fim do uso do tabaco 
foi finalmente aderido por toda igreja. 

Apesar da atenção privilegiada dada para conscientizar os membros para fim do 
uso do tabaco, a igreja também lutava para fim do café e do chá, pois também faziam parte 
da visão recebida por Ellen White. O uso dessas bebidas também foi considerado 
prejudiciais à saúde dos membros e, portanto, também o seu consumo deveria ser 
abandonado. 

Em 1854 Ellen recebeu outra visão. Ela descreveu a visão da seguinte forma: 
 
Vi que Deus estava purificando para si mesmo um povo peculiar. Ele 
deseja ter um povo limpo e santo em que possa deleita-se. [...] vi que Deus 
não reconheceria uma pessoa desleixada e desasseada como cristã. Seu 
desagrado incide sobre tais indivíduos. Nossa alma, corpo e espírito deve 
ser apresentado como irrepreensíveis por Jesus a seu Pai e a menos que 
sejamos pessoalmente asseados e puros, não podemos ser apresentados 
como irrepreensíveis a Deus. Vi que a casa dos santos deve ser mantida 
em ordem e asseadas, livres de pó e sujeira, e de todo imundice (WHITE, 
2014, p. 273, 274). 

 

Além da limpeza, a visão também tratava sobre saúde. Segundo Ellen White, era 
necessário “negar o apetite nocivo, comer menos alimentos refinados, ingerir alimentos 
integrais, isentos de gordura. Então, quando vos assentais à mesa, para comer, podeis 
pedir sinceramente a benção de Deus sobre o alimento, e obter força de alimentos 
integrais e saudáveis” (2014, p. 274). 

A terceira visão foi recebida em 1863 enquanto a família White estava em Otsego, 
Michigan. Tiago White estava doente e cansado devido ao excesso de trabalho, mas 
mesmo assim foram ao culto. Durante uma oração Ellen teve a visão e conforme 
Zuckowski, 

 
A visão teve como foco central a recuperação de Tiago White, entretanto, 
seu conteúdo foi dirigido à igreja como um todo. As diferentes 
orientações trazidas pela visão podem ser sumarizadas em dez tópicos. O 
primeiro apresenta o cuidado com a saúde como um dever religioso. Deus 
requer que seu povo O glorifique através de corpos saudáveis. Segundo, 
doenças são apresentadas como resultado das violações das leis de saúde. 
Terceiro, a intemperança pode ser apresentada na vida do cristão em 
diferentes maneiras, tais como: (1) uso de “bebidas estimulantes”; (2) uso 
de tabaco “em qualquer forma”; (3) uso de alimentos altamente 
condimentados; (4) a “intemperança no trabalho”; e (5) “a indulgência é 
à base das paixões”. O quarto tópico apresenta a dieta vegetariana como 
ideal para o ser humano. Ela apresenta que o alimento suíno deveria ser 
totalmente abandonado. O quinto ponto está relacionado com a 
importância de hábitos corretos de saúde. Cristãos deveriam desenvolver 
hábitos saudáveis como: o controlar o apetite, não comer demasiado, não 
comer entre as refeições, etc. O sexto tópico está relacionado com a saúde 
mental. A visão apresenta que muitas das doenças têm sua origem na 
mente e não são causadas por fatores externos ou orgânicos. Sétimo, os 
efetivos remédios de Deus para os seres humanos são: (1) ar, (2) água, 
(3) luz solar, (4) exercício, (5) descanso, e (6) abstinência. O próximo 
tópico enfatiza a higiene pessoal como pureza de vida. Para Ellen G. 
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White, higiene e pureza envolvem cuidados com o corpo, roupa, casa e 
pureza de coração. O nono tópico dá orientações sobre a construção de 
uma casa. Os lugares mais altos e uma própria ventilação são destacados 
como pontos chaves na construção de uma casa. Finalmente ela enfatiza 
que é um dever cristão partilhar com outros os princípios da reforma de 
saúde (2010, p. 98, 99). 

 
Talvez essa tenha sido a visão mais importante para a reforma de saúde adventista, 

pois ela trabalha todos os pontos já discutidos anteriormente e traz novos preceitos. Algo 
marcante da visão referente à saúde, dada em Otsego, “se encontra no dever de exaltar, 
por exemplo, os princípios da temperança e da reforma de saúde, dando-lhes o lugar 
devido entre outras verdades salvíficas, como parte da mensagem que está preparando 
um povo para a vinda de cristo” (Zuckowski, 2010, p. 99).  

Para Ellen White, nada poderia servir de pretexto para se descuidar da saúde nem 
mesmo o trabalho missionário, pois “a obra que Deus requer de nós não nos isenta de 
cuidar da nossa saúde. Quanto mais perfeita for nossa saúde, tanto mais perfeito será o 
nosso trabalho” (2014, p. 279). Cuidar do templo do corpo passa a ser um dever religioso 
de todos os adventistas. 

“A quarta visão, em 25 de dezembro e 1865, da às bases para o estabelecimento 
das instituições de saúde. A Igreja Adventista do Sétimo Dia deveria providenciar lugares 
onde pessoas pudessem ser curadas e aprender sobre a medicina natural preventiva” 
(ZUCKOWSKI, 2010, p. 98- 99). Com o intuito de estabelecer esses lugares, foi criada a 
revista The Health Reformer e o Instituto Ocidental para Reforma de Saúde. 

A The Health Reformer exerceu forte influência na divulgação dos princípios de 
saúde adventista e estava atraindo muitas pessoas para o Instituto de reforma de Saúde. 
Porém, as estruturas físicas dos departamentos de saúde deixavam a desejar. Além disso, 
faltavam médicos capacitados com conhecimentos em várias áreas como química, 
anatomia e fisiologia para que eles pudessem se manter a par das “descobertas médicas 
que estavam sendo feitas naquele tempo (ROBINSON, 2018, p. 152)”. 

Com o objetivo de ter mais médicos capacitados, Thiago e Ellen White, no início 
dos anos 1870, tomaram providencias para que 4 jovens fossem estudar na Hygieo-
Therapeutic Collegeem Florence Heights, New Jersey. O curso tinha a duração de um ano 
e era conduzido pela equipe do doutor Trail que ensinava tratamentos de doenças como 
métodos saudáveis. Um desses jovens chamado de J.H. Kellogg, após participar do curso 
de Trail e receber o certificado de médico, matriculou-se na Bellevue Hospital Medical 
School, Nova York, e recebeu o treinamento completo de três anos. 

Antes de terminar o curso avançado de medicina, Kellogg foi chamado para ser o 
editor da The Health Reformer substituindo, desta forma, Thiago White. Após ele tomar 
posse, segundo Robinson (2018), a revista chegou a publicar 20.000 cópias. Em 1876, 
Kellogg foi nomeado superintendente médico do Instituto de Saúde. 

Com o aumento de médicos adventistas formados nas escolas de medicinas, Thiago 
White retirou suas objeções de ampliar os Institutos de Saúde. Segundo Ele,  

 
Quando nos foi pedido que construíssemos nos últimos três ou quatro 
anos, nos opusemos porque nossos edifícios e instalações eram 
equivalentes aos nossos médicos. Agora, que temos homens de 
habilidade, refinamento e bom senso, educados nas melhores escolas de 
medicina do continente, estamos prontos para construir. Nada menos que 
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25 mil dólares serão investidos na construção neste verão (WHITE, 1877, 
p. 8).  

 

O planejamento do novo edifício foi feito pelo Dr J.H. Kellogg após observar 
diversos estabelecimento de saúde nos estados Unidos. Em 1977, o Instituto de saúde 
recebeu outro nome e começou a se chamar Medical and Surgical Sanitarium of Battle 
Creek e sua dedicação formal foi no dia 10 de abril de 1878. Ele obteve um forte 
crescimento que o levou a ser referência mundial no tratamento natural e centro de 
treinamento dos médicos missionários da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas disputas 
teológicas e administrativas levaram a intensas discussões entre os líderes da igreja e 
Kelogg o que ocasionou para ela a perda do seu instituto de saúde. 

De acordo com Zuckowski, 
 

Depois da separação de Kellogg da igreja e a perda das facilidades 
médicas lideradas por ele, a igreja abriu uma escola de medicina em Loma 
Linda, Califórnia em 1910. Loma Linda já possuía um Instituto de 
Reforma de Saúde e uma escola para treinamento de enfermeiras. A 
escola de Loma Linda tornou-se um centro para o treinamento de 
médicos missionários e em muitos outros lugares a reforma avançou com 
a implantação de clínicas, hospitais, indústrias alimentares e outras 
facilidades médicas ao redor do mundo. A Conferência Geral organizou 
em 1922 o Departamento médico missionário que passou a coordenar as 
várias instituições de saúde ao redor do mundo (2010, p. 101). 

  
3 O INICIO DA OBRA MÉDICO MISSIONÁRIA NO BRASIL 

 
Por volta de 1884, dois missionários encontraram-se com um jovem chamado 

Borchardt que estava fugindo do Brasil por pensar que havia matado um homem durante 
uma briga. Ele passou para os missionários o endereço do seu “padrasto Carlos Dreefke, 
luterano que residia em Brusque (SC)” (CARVALHO, 2014, p. 1060). 

Dreefke começou a receber a revista Stimme der Wahrheit (A Voz da Verdade) e 
alguns grupos de alemães guardadores do sábado começaram a se formar no Brasil. A 
partir de 1893, os primeiros missionários desembarcaram em terras brasileiras, Albert. B 
Staufer – 1893, W. T. Thurston – 1894, Alberto J. Berger e J. Frederico Berger – 1895, eles 
eram colportores 227 e através da venda de literatura contribuíram muito para o 
desenvolvimento inicial da instituição. 

Somente 1894 que a instituição enviou um pastor ao país, Frank H. Westphal. Ele 
visitou várias cidades do sul do país, porém só em 1895 efetuou o primeiro batismo sendo 
Guilherme Stein Jr o primeiro adventista batizado no Brasil. Westphal “além de encontrar 
conversos alemães, celebrar a cerimônia de Santa Ceia e realizar batismos, organizou a 
Primeira Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil, em Brusque” (CARVALHO, 2014, p. 
1061). 

 
Seja como for, as evidências históricas comprovam que, em dezembro de 
1895, já existiam no Brasil três igrejas organizadas, além de outros 
grupos de adventistas. Como mencionado acima, a primeira igreja 
adventista no Brasil (a de Gaspar Alto) foi organizada em Brusque, Santa 
Catarina, no dia 15 de junho daquele ano; e a segunda, no Rio de Janeiro, 

 
227 Missionários de sustento próprio que se mantinham através de venda de literatura. 
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em 27 de outubro. A terceira igreja adventista foi organizada em Santa 

Maria do Jetibá, Espírito Santo, em 14 de dezembro (TIMM, 2005, p. 14). 
 

Segundo Schünemanna, a “[...] presença de colônias alemãs, que se mantinham 
relativamente isoladas do resto do país, propiciou o primeiro contexto favorável para a 
expansão do adventismo no Brasil” (2003, p. 31). E, além disso, para ele: 

 
[...] a associação do Adventismo com os alemães foi um fator importante 
para o estabelecimento da Igreja Adventista no Brasil, embora entre a 
comunidade lusófona do país também existe um forte sentimento 
milenarista, a cultura pietista de boa parte dos imigrantes alemães 
forneceu o elo básico para o adventismo lançar raízes no Brasil. O 
milenarismo brasileiro estrutura-se dentro de uma mentalidade católica 
popular que possui traços bem diferentes da mentalidade protestante 
popular na qual a IASD se formou nos Estados Unidos. Este 
distanciamento consistiu uma barreira inicial na qual a comunidade 

alemã serviu como uma ponte (SCHÜNEMANNA, 2003, p. 38). 
 

Através dos esforços dos colportores com a distribuição de literatura e mesmo com 
pouco auxilio pastoral, a igreja se desenvolver rapidamente e “em 1897, o Brasil contava 
com cinco igrejas, quatro grupos menores, num total de 251 membros e 16 escolas 
sabatinas228 com quase 500 membros” (THURSTON, 1897, p. 219).  

Tendo em vista a importância do crescimento do país, os pioneiros empreenderam 
a criação de diversas instituições ligadas à igreja e até o “fim da década de 1890, os 
adventistas do sétimo dia já haviam estabelecido uma diversidade de escolas, instituições 
de saúde, casas publicadoras e outras organizações” (GREENLEAF , 2011, p. 55). Desta 
forma, o adventismo foi se espelhando por todo o território brasileiro. 

A criação de instituições não era algo fácil, mas era uma característica marcante do 
adventismo. “Na época, a formação de um grupo de membros era a necessidade principal. 
Quando várias novas igrejas estivessem florescendo, os líderes tinham a esperança de 
organizar associações economicamente independentes, que tivessem condições de 
custear a diversificação” (GREENLEAF, 2011, p. 55). Muitas vezes, antes mesmo de ter um 
grupo de membros bem organizado, os pioneiros sentiam a necessidade de criar 
instituições para se ter estratégias diversificadas de evangelismo. Nem sempre dava certo 
e muitas instituições fechavam as portas com pouco tempo de abertas. 

O trabalho missionário carecia de verbas e em alguns casos mal conseguia pagar o 
salário dos pastores. Isso fez com que a obra médica missionária demorasse a se 
estabelecer no Brasil, pois os equipamentos eram muito caros. Além de problemas 
financeiros também existia a falta de pessoal qualificada. Pouquíssimos profissionais de 
saúde queriam sair dos Estados Unidos para trabalhar nos países tropicais. Outro 
problema que surgiu foi o reconhecimento legal para as práticas médicas, pois muitos 

 
228A diferença entre aqueles denominados de membros da Escola Sabatina e os membros batizados, prende-

se à caracterização dos primeiros como interessados e futuros adeptos, os que se encontram na etapa que 

precede ao batismo, o que nem sempre ocorre. Permanece, ainda, uma pequena margem de frequentadores 

flutuantes não calculada, os que não chegam a se matricular na Escola Sabatina. De modo geral, são poucos 

os frequentadores que não se decidem pelo abandono ou adesão por batismo. Permanecem membros da 

Escola Sabatina ainda aqueles de famílias adventistas que ainda não efetivaram a sua adesão. Todos os 

membros batizados são inscritos, sem exceção, na Escola Sabatina (OLIVEIRA FILHO, 2004, p. 170). 
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países criavam barreiras burocráticas para dificultar o trabalho de estrangeiros em seus 
territórios. 

O primeiro adventista a se aventurar foi Ole Oppegard, de origem norueguesa, que 
possuía o treinamento de enfermagem missionária nos Estados Unidos. Ele se mantinha 
vendendo literatura e trabalhando como enfermeiro-massagista na argentina por volta de 
1895. Já em 1901, um pastor que também possuía credencial de médico foi enviado para 
Buenos Aires o nome dele era Habenicht. Para exercer a prática médica ele conseguiu uma 
licença parcial e por várias vezes tentou a completa, mas as dificuldades eram muito 
grandes. 

Em 1902, Habenicht iniciou sua prática médica em Crespo junto com outro Lionel 
Brooking, que estava de volta à Argentina depois de completar o curso de enfermagem 
missionária nos Estados Unidos. O trabalho foi bem-sucedido e muitas pessoas de vários 
lugares distantes vinham se consultar com ele. Além de trabalhar como médico, Habenicht 
também “dava aulas duas vezes por semana no Colégio Camarero, a 15 quilômetros de 
distância” (GREENLEAF, 2011, p. 65). 

No Brasil, o primeiro médico missionário foi A. L. Gregory, ele tinha chegado a 
trabalhar na argentina, mas com pouco tempo de trabalho nesse país mudou-se para 
Brasil onde trabalhou por cerca de sete anos. Ele trabalhava muito próximo aos líderes da 
igreja e muitas vezes viajava com eles para realizar palestras de saúde. 

 Em 1904, Gregory e sua esposa Lula, se mudam para Taquari, uma cidade pequena 
que se concentrava o trabalho adventista. Ele possuía uma agenda lotada fazendo com que 
ele trabalhasse até tarde da noite. Ao perceber que os brasileiros tinham muitos 
problemas nos dentes, ele também começou a trabalhar como dentista dividindo o seu 
tempo igualmente entre as duas práticas. 

A partir de 1916, a Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) obtém um forte 
crescimento e muitas igrejas foram fundadas e como consequência também houve um 
aumento das instituições criadas pela igreja. Segundo Greenleaf,  

 
As escolas, casas publicadoras e centros médicos eram tão característicos 
do adventismo que a maior parte dos membros e líderes pensava que a 
igreja estaria desamparada se a construção de instituição não ocorresse. 
Para muitos adventistas, não havia distinção clara entre fazer 
evangelismo direto e administrar escolas, publicar literatura e tratar de 
pessoas doentes. Todas essas atividades faziam parte de um único 
objetivo: a missão evangelística da igreja (2011, p. 223). 

 

A obra Médico-missionária se espalhava por toda a América do Sul inicialmente 
foram criadas clínicas médicas no Peru e um sanatório em River Plate. No Brasil existiam 
muitas expectativas para se criar um hospital. Com o intuito de se capacitar, John Lipke 
interrompeu sua carreira como ministro e partiu aos Estados Unidos para fazer o curso 
de medicina na Faculdade de Médicos Evangelistas em Loma Linda. 

Ele voltou ao Rio de Janeiro cinco anos depois, acompanhado de Habenicht, mas 
este último faleceu em São Paulo, 1923, algumas semanas depois. Lipke, ainda 
inexperiente, ficou como o único médico Adventista no País. Ele encontrou sérias 
dificuldades em conseguir permissão para exercer a medicina no país, pois o que se exigia 
na época era quase como fazer um novo curso. Contudo, ele recebeu uma licença 
temporária que permitiu o início do seu trabalho no país. 

As tentativas de Lipke de estabelecer um hospital no Brasil não foram bem-
sucedidas. Em 1927, ele exercia a prática médica limitada a uma licença estadual e de 
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forma particular. Em 1928, Lipke consegue passar nos exames de revalidação, porém ele 
ficou apenas como médico da igreja e não conseguiu trabalhar como obreiro. Já em 1932, 
a igreja enviou uma delegação para expressar a Getúlio Vargas, então presidente da 
república, o desejo de criar uma instituição dessa natureza.  

O programa médico-missionário no Brasil levou um longo debate na reunião da 
Divisão229 em 1937 e E. H. Wilcox, presidente da União Sul – Brasileira230, ficou a 
responsável pelo projeto da construção da futura instalação do primeiro Sanatório 
Adventista no País. H. M. Walton, secretário do departamento médico da Associação 
Geral231, visitou o Brasil em 1938 para aconselhar projeto e ele voltou a Washington com 
os planos essenciais. Segundo Greenleaf (2011), a instituição seria localizada no campus 
do Colégio Adventista e teria no máximo 25 leitos.  

Vários fatores contribuíram negativamente para adiar os planos da construção do 
sanatório no Brasil. Dentre eles a saída de Wilcox da União Sul-Brasileira em 1939 e a falta 
de recursos e apoio das outras instâncias da igreja. Contudo, em 1940 ficou decidido que 
no Colégio Adventista seria criado uma clínica de tratamentos hidroterápicos e de 
treinamentos da Cruz Vermelha. Também ficou decidido que o sanatório seria construído 
no Rio de Janeiro, porém ainda levaria muito tempo para que isso ocorresse. 

Em 1941, a Associação Geral permitiu a abertura de uma casa de saúde em São 
Paulo. Os planos em relação ao sanatório foram colocados de lado por algum tempo 
devido à falta de médicos capacitados formados no Brasil, pois era inviável trazer médicos 
do exterior por causa da burocracia para validar as práticas médicas. A casa de saúde em 
são Paulo não era o que os lideres desejavam, mas já era o começo da expansão da obra 
médica no país. 

No dia 8 de março de 1942 foi inaugurada em São Paulo a Casa de Saúde Liberdade 
que possuía quatro funcionários, incluindo um cirurgião, e trinta leitos. Algum tempo 
depois, ela recebeu uma verba que possibilitou a compra do terreno ao lado e a sua 
capacidade aumentou para cinquenta leitos até o final da década. Isso levou a aumentar o 
corpo médico para três e só não aumentou mais por falta de médicos capacitados.  

De acordo Greenleaf (2011), a Casa de Saúde de São Paulo tornou-se um centro 
bem conhecido no tratamento da poliomielite. Vinham pessoas de várias partes do país 
para se consultar lá e muitas delas de famílias abastardas, mesmo assim continuava com 
os trabalhos filantrópicos. Mesmo com o aparente sucesso da Casa de Saúde de São Paulo, 
os líderes da igreja buscaram implantar no Rio de Janeiro, a capital do país, o principal 
centro médico adventista do Brasil. 

No dia 22 de novembro de 1942, foi inaugurada a Clínica de Repouso White em 
uma casa de três andares e que possuía vista para a Baía de Guanabara. A casa foi alugada 
por três anos e a clínica deveria ficar neste local até a construção do prédio próprio do 
hospital. Mais rápido do que se esperava, a clínica foi ganhando visibilidade e atraiu 
pessoas da alta sociedade. 

 
O cardápio também se transformou em atração. Uma paciente – a esposa 
de um dos ricos joalheiros do Rio – ficou tão impressionada com o pão 
integral que pediu para ir até a cozinha, onde tirou os anéis e pulseiras 

 
229 Divisão organizacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia que era responsável pelo desenvolvimento 
do adventismo na América do Sul. 
230 Divisão organizacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia que era responsável pelo desenvolvimento 
do adventismo no sul do Brasil 
231 Divisão organizacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia que era responsável pelo desenvolvimento 
do adventismo no Mundo essa é a instância máxima da igreja. 
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para colocar a mão na massa e fazer uma receita, que levou para sua 
família experimentar. Schneider232 recebia ligações de pessoas de todo o 
Brasil, da região amazônica ao extremo sul, pedindo informações sobre a 
Clínica de Repouso White. Entre elas, estava o filho do presidente do país, 
que ligou de São Paulo para solicitar tratamento hidroterápico especial 
(GREENLEAF, 2011, p. 459).  

 
Em 2 de março de 1944, foi anunciado que igreja havia conseguido comprar um 

terreno de três hectares no bairro de São Silvestre, contudo o hospital ainda demoraria 
para ser construído. Mesmo diante das dificuldades financeiras e da burocracia tanto do 
poder público quanto institucional, a clínica do Rio mudou-se para seu novo endereço no 
dia 20 de julho de 1948. Contudo, “faltavam uma sala de cirurgia, um laboratório e 
equipamento de raios-X” (GREENLEAF, 2011, p. 459). O prédio foi oficialmente inaugurado com 

mais de vinte meses depois e ele recebeu o nome de Hospital Silvestre.  
Com a expansão da obra médica no país, a União Norte - Brasileira233 também 

despertou o interesse em construir um hospital. Em 1942, o Dr Antonio Miranda se 
mudou de São Paulo para Belém e fundou a Clínica Bom Samaritano em um prédio 
inadequado. No ano de 1944 foi anunciado a compra do terreno para construção das 
novas instalações do hospital. Ele foi oficialmente inaugurado em 1953, mas começou a 
atender bem antes, conforme Greenleaf. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A reforma de saúde na Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) teve como principal 
influência as visões de Ellen White. Através delas, os membros foram instruídos a cuidar 
do carpo, pois ele é o templo do Espírito Santo. Desta forma, aos poucos foram sendo 
abandonado o uso de cigarros, bebidas alcoólicas, café, chá fortes, carne de porco, etc. O 
uso do vegetarianismo como regime alimentar de acordo com os planos de Deus foi sendo 
aos poucos introduzidos na igreja. 

O cuidado com o corpo logo passou a ser uma das crenças da IASD. Os membros 
deveriam cuidar da sua alimentação, tomar bastante água, receber luz solar e separar um 
tempo para repouso. A forma como o adventista cuidava do seu corpo poderia então criar 
barreiras ou facilitar o contato com Deus. Mas não bastava apenas cuidar o seu corpo, 
passou a ser dever de cada adventista levar o evangelho através da “mensagem de saúde”. 
Desta forma, surge a Obra Médico – Missionária, através dela os missionários deveriam 
seguir o exemplo de Jesus e curar as enfermidades físicas e espirituais. 

Com esse pensamento foram criadas várias instituições de saúde pelo mundo como 
clinicas e hospitais. Essas instituições pregavam a cura através de tratamentos naturais, 
mas com o crescimento delas foi necessário a capacitação de profissionais. Sendo assim, 
foram criados centros de capacitação que tinham como objetivo treinar profissionais que 
atuassem segundo os ensinamentos da IASD. Vários missionários recebiam o treinamento 
e eram enviados para diversos lugares do planeta incluindo o Brasil. 

No Brasil, esse desenvolvimento se dá de forma lenta. Vários fatores como a falta 
de verbas, de pessoal e principalmente na validação e autorização da prática médica dos 
profissionais vindos do exterior contribuíram para implantação tardia das instituições 

 
232 Diretor do cento de saúde 
233 Divisão organizacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia que era responsável pelo desenvolvimento 
do adventismo no norte do país 



684 

 

médicas no país. Contudo, até o final da primeira metade do século XX três instituições 
médica adventistas foram criadas uma em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e outra em 
Belém. 
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A IGREJA CATÓLICA E OS DIREITOS HUMANOS NA PARAÍBA 
 

Janaína Gomes da Silva 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho tem por objetivo discutir a relação conflituosa entre a Igreja Católica 

e a Ditadura Militar na Paraíba (1974-1979) a partir do contexto da distensão política, 
isto é, durante à primeira fase de transição da Ditadura Militar iniciada em 1974 pelo 
então Presidente Ernesto Geisel234, até a promulgação da Lei de Anistia, em 1979. O nosso 
propósito com a pesquisa é buscar compreender a atuação da ala progressista da Igreja 
Católica no estado paraibano em face da Ditadura Militar. Demonstrando assim, por meio 
de um levantamento documental, os confrontos entre essas duas forças políticas.  

Esta Dissertação pretende analisar a atuação do clero paraibano, especificamente, 
em relação às questões políticas, aos conflitos no campo, a Campanha pela Anistia e a luta 
pela defesa dos Direitos Humanos. O referido estudo se justifica pela necessidade de uma 
pesquisa mais empírica para se constatar as especificidades da Igreja e do Estado no 
período inicial da abertura política, almejando verificar se existem diferenças 
significativas entre o plano regional com o plano nacional. 

A luta da Igreja Católica pelos Direitos Humanos na Ditadura Militar, visa identificar 
a atuação do movimento eclesiástico em prol da defesa da dignidade da pessoa humana, 
a qual estava sendo violada pelo Estado brasileiro. Nesse sentido, insurgiram líderes 
religiosos como, Dom Hélder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arns e Dom José Maria Pires, 
que se mobilizaram politicamente em direção à redemocratização do país e ao retorno de 
um Estado Democrático de Direito. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Os Direitos Humanos é produto de uma preocupação da contemporaneidade. A 

partir do século XVIII, conforme salienta a historiadora estadunidense Lynn Hunt, em seu 
livro A Invenção dos Direitos Humanos, os filósofos e os juristas passaram a refletir mais 
seriamente sobre a dignidade e os direitos inalienáveis universais e fundamentais dos 
seres humanos. Na mesma linha, o professor Eduardo Rabenhorst concebe que a noção 
de Direitos Humanos supera a ideia tautológica presente em sua nomenclatura. 

 
É importante observar que na locução composta “direitos humanos”, o 
adjetivo humano não significa uma mera relação desses direitos com os 
homens. O que a expressão “direitos humanos” pretende acentuar é o fato 
de que o homem tem certas necessidades essenciais indispensáveis ao 
pleno exercício de sua dignidade (RABENHORST, 2005, p. 208). 

  
Para o professor Giuseppe Tosi, por sua vez, a relação entre a Igreja Católica e a 

temática Direitos Humanos ocorreu tardiamente, no fim do século XIX, a partir da Carta 
Encíclica Rerum Novarum, datada de 15 de maio de 1891, pelo Papa Leão XIII, a qual 
trouxe para o ambiente católico a reflexão sobre as questões sociais e trabalhistas, que 
estavam em efervescência na época. 

 
234Presidente do Brasil entre 15 de março 1974 a 15 de março de 1979. 
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A mencionada encíclica representou um marco no pensamento da Igreja sobre os 
direitos trabalhistas, apesar de não ter se aprofundado nos temas que envolviam os 
direitos fundamentais do homem. Essa preocupação mais abrangente acontecerá 
posteriormente, no século XX, com a iniciativa do Papa João XXIII de inaugurar o segundo 
Concílio Ecumênico da história, momento este que a Igreja se debruçou de fato sobre a 
questão dos Direitos Humanos. 

A Constituição Pastoral, Gaudium et Spes, de 07 de dezembro de 1965, promulgada 
pouco depois do fim do Concílio, pelo Papa Paulo VI, condensou a opinião da Igreja 
Católica (universal) sobre a questão. Nela, é ressaltada a importância de se defender e 
lutar pelos direitos da pessoa humana. 

A nível latino-americano, segundo Giuseppe Tosi, os direitos humanos tornaram-
se uma das principais bandeiras levantadas pelos teólogos da Teologia da Libertação. De 
acordo com o referido autor: 

 
Não podemos, finalmente, esquecer a contribuição aos direitos humanos, 
considerados na sua integralidade, da teologia e filosofia da libertação 
latino-americana com as obras, entre muitas, dos teólogos Gustavo 
Gutierrez, no Peru, Leonardo Boff e José Comblin no Brasil, e do filósofo e 
historiador argentino, Enrique Dussel. A teologia da libertação é fruto de 
um amplo desejo de movimento por renovação da Igreja Católica e, 
sobretudo, latino-americana (TOSI, 2005, p. 121). 

 

O Arcebispo da Paraíba, Dom José Maria Pires, fazia parte desse grupo de teólogos, 
e compartilhava essa visão sobre a necessidade de defender os direitos humanos. Para 
Dom José, os direitos humanos eram os direitos do pobre.  

Em relação à documentação do Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese da Paraíba 
neste período encontramos muitos registros acerca da Igreja Católica, contudo, uma parte 
considerável da documentação ou é sobre o líder da Arquidiocese na época, Dom José 
Maria Pires, ou é sobre a própria produção do Arcebispo, como livros, cartas, telegramas, 
pronunciamentos, mensagens, entrevistas, artigos, entre outros gêneros documentais. 

Dessa forma, saliento o que informei anteriormente. As fontes consultadas no 
decurso da pesquisa demonstram a primazia em torno da figura de Dom José enquanto 
foco dos escritos, sendo, portanto, incipiente a publicação de textos a respeito de outros 
padres neste contexto histórico. A própria imprensa paraibana confirma essa preferência 
pelo Arcebispo. Em regra, as notícias sobre o clero trazem no título “Dom José...”, e, 
dificilmente, aparece “A Igreja Católica na Paraíba...” ou “A Arquidiocese...”. 

Feita esta ressalva, retomemos a análise da documentação. No mencionado 
Arquivo, no qual se encontra um Dossiê específico que trata da Ditadura Militar, há um 
artigo de Dom José com o título Governo e Polícia, em que o religioso comentou sobre a 
conjuntura política no Governo Geisel e testemunhou um ato de violação dos direitos 
humanos. Diante desse último caso, resolveu redigir um texto às autoridades para 
denunciar a abordagem dos agentes da Polícia Federal. Vejamos um trecho: 

 
O Brasil saudou com alegria os primeiros sinais de distensão produzidos 
no Governo do General Geisel. A julgar pelos pronunciamentos oficiais e 
por alguns gestos concretos, tem-se a impressão de que o país está 
entrando no caminho da redemocratização. As eleições de 15 de 
novembro, a preocupação de manter o diálogo com o povo, são dados 
bem animadores de que no Brasil, a força do Direito tende a prevalecer 
sobre o direito da força. Esta boa impressão se desfaz, todavia, quando 
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tomamos contato com certos agentes da Polícia Federal. Tivemos uma 
experiência bem desagradável no dia 26 de abril [1975]. (...). Chegamos à 
residência de nossos amigos, não os encontramos para nos acolher. A casa 
estava aberta e em completa desordem. Três elementos da Polícia Federal 
a haviam ocupado. (...). Nossos amigos tinham sido presos às duas da 
madrugada e conduzidos, algemados e encapuzados, a algum lugar onde 
seriam interrogados. (...). O que se procurava era elementos ditos 
“subversivos”. (...). Contra essa série de arbitrariedades erguemos nossa 
voz e apelamos para as autoridades constituídas para a defesa dos 
direitos do povo. Que elas não permitam tanto desacato à família 
brasileira. (...). Já é tempo de as pessoas de bem levantarem mais alto seu 
clamor. Não deixem passar ocorrências dessa natureza sem denunciá-las 
à Presidência da República, ao Congresso Nacional e à Comissão Justiça e 
Paz. E nós cristãos, permaneçamos firmes, como Henrique e Peggy [o 
casal de amigos presos], junto dos mais humildes. O que estamos fazendo, 
sabemos que não é subversão, mas fidelidade ao Evangelho. Unamo-nos 
todos na prece ao Senhor para que ele derrube os que oprimem seu povo, 
sustente os que lutam pela paz e pela justiça e dê aos humildes sua graça 
e sua proteção. (Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese da Paraíba. Artigo 
de Dom José Maria Pires. 01 de maio de 1975). 

 
A repressão do governo a membros da Igreja Católica, geralmente acusados de 

subversão e comunismo, tinha por alvo principalmente os agentes que atuavam na 
assistência aos trabalhadores. Dentre os clérigos mais visados pelos órgãos de 
informação, estavam os missionários estrangeiros. Sobre esse aspecto, um caso bastante 
emblemático foi o do Frei Hermano José Cürten, preso em meados da década de 1970, sob 
acusação de ser comunista e subversivo. Dom José Maria Pires, na sua terceira Carta 
Pastoral, em que aborda os problemas do campo, escreveu o seguinte sobre o episódio: 

  
Nosso irmão Frei Hermano José foi também chamado de novo ao I 
Grupamento de Engenharia por autoridades da Segurança Nacional. 
Acusaram-no “de estar pregando a violência, levando o povo a fazer 
greve, de ser ele comunista e subversivo como o Arcebispo da 
Paraíba”. Advertiram-no de não continuar seu trabalho junto aos 
camponeses. E o ameaçaram de fazer um processo contra ele e expulsá-
lo do País. (PIRES, 1975). 

 

Nesta Carta, Dom José também manifesta apoio ao Frei franciscano, tanto por parte 
da Arquidiocese quanto da Ordem à qual pertencia. Além de tecer críticas às autoridades 
políticas e considerar injustas as acusações formuladas contra o Frei Hermano José, o 
Arcebispo ressalta que é legítima a ação pastoral do Frei Hermano, no qual aconselha os 
agricultores para se unirem, recorrerem ao Sindicato e à Federação na busca de 
defenderem seus direitos dentro da lei. Dom José reflete que, nas circunstâncias da época, 
os missionários que se comprometiam a ajudar os humildes, eram tachados de 
comunistas, subversivos e ameaçados de expulsão. E acrescenta: 

 
Seria tão bom que os nossos irmãos, responsáveis pela Segurança 
Nacional fossem viver algum tempo no meio do povo, participando de 
seus sofrimentos, trabalhando com ele e comendo do mesmo feijão com 
farinha. Então eles também iriam apoiar as reclamações do povo e iriam 
sentir que a verdadeira segurança não se conquista silenciando os 



689 

 

clamores de justiça, mas transformando metralhadoras em arados e 
tanques de guerra em tratores agrícolas. (PIRES, 1975). 

 

No que concerne a Dom José Maria Pires, este recebeu várias cartas anônimas 
contendo ameaças, devido ao seu trabalho pastoral. Algumas dessas cartas encontram-se 
no Dossiê do Regime Militar da Arquidiocese do Estado, e fazem menções às atividades 
contrárias de Dom José à “Revolução de 1964”, acusando-o de ser terrorista, pedindo o 
seu afastamento do cargo de Arcebispo, chegando até a conter ameaças de morte. Como 
podemos verificar neste trecho:  

 
Das coisas que você está fazendo D. José Maria Pires, querendo levar o 
país à mesma situação de 1964. Não pense que o povo está com você, o 
povo está com a revolução, deixe de ser besta velho caduco, filho da puta. 
Você com esse terrorista Wanderlei Caixe vai arranjar o chapéu de 
viagem, pode esperar. Os proprietários também não vão ficar de braços 
cruzados, aguarde que verá, porque quem procura acha. Você agora só 
quer é agitar o povo, mas o povo está compreendendo tudo porque 
ninguém é besta e já sabe o que passou em 64. Olhe para a Itália, França 
e o mundo todo, e veja o terrorismo como está, e você também querendo 
fazer terrorismo velho filho da puta. Prepara-se para morrer, porque se 
continuar assim o seu dia chegará, e o de Wanderlei também, bando de 
filho da puta terroristas. (Carta anônima, sem data. Dossiê do Regime 
Militar. Fundo: Chancelaria, série: doc. dos bispos, sub-série: 
Comunicação, AEPB). 

 
Portanto, podemos inferir desse e de outros documentos similares, que o então 

Arcebispo da Paraíba, Dom José Maria Pires, foi vítima de retaliação política devido à sua 
atividade pastoral e posicionamento progressista, consoante às resoluções conciliares, 
postura de uma Igreja mais atenta às questões sociais, que visava ajudar seu rebanho a se 
libertar do jugo da opressão. 

Foi nesse contexto eclesial que o Arcebispo resolveu fundar o primeiro Centro de 
Defesa dos Direitos Humanos (CDDH) do Brasil, na Paraíba, em 1976, a fim de assistir às 
pessoas desamparadas, sejam vítimas da repressão política, sejam oprimidas pelos 
latifundiários da região. O CDDH, coordenado pelo advogado Wanderley Caixe, foi uma 
peça fundamental na proteção aos direitos dos trabalhadores. 

De acordo com Pereira (2012, p. 122), certa vez, numa palestra na cidade de 
Governador Valadares, Dom José afirmou o seguinte: “Para mim, defender os direitos 
humanos significa defender os direitos do pobre. O rico não necessita que se promovam 
seus direitos, ele já os tem bastantes, até em demasia”. 

Dom José considerava que a maior parte das violações dos direitos humanos 
aconteciam nas classes populares. Em seu livro Do centro para a margem, o religioso 
escreveu: 

 
Cristo assume a defesa do pobre. Pobre, no sentido bíblico, não é apenas 
o que não tem poder econômico; é todo aquele humilhado; é aquele que 
não tem voz nem vez; aquele a quem não se dá atenção e cuja presença 
mais incomoda do que agrada; pobre é todo aquele que não tem direitos 
(...) A boa atuação do Centro de Defesa dos Direitos Humanos concorre 
também para que possamos pôr em prática dois princípios de ação que 
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nossa Igreja adotou, a saber, a não violência e a não clandestinidade. Por 
princípios, não aceitamos a violência. (PIRES, 1980, p. 172). 

 
Para Dom José, os direitos humanos devem ser entendidos como a prioridade em 

agir a favor dos mais pobres. Essa ideia rompia com a tradição eclesial de que os pobres 
eram apenas objetos, da ação assistencial do clero. A partir de então, surgiu a noção dentro 
da Igreja da Paraíba, em especial, de que os pobres eram os protagonistas de sua própria 
libertação política, social e econômica.  

Tal visão acerca do pobre foi também partilhada pela Conferência Episcopal 
Latino-Americana de Medellín. De acordo com Andrade (2006, p. 151): 

 
Se inicialmente, o pobre era definido, sobretudo, pela dimensão 
econômica, isto é, pela situação de privação de bens materiais, pouco a 
pouco foi crescendo a consciência sobre as diferentes formas de opressão, 
tais como cultural, étnica, racial, sexista, geracional, entre outros, que não 
podem ser reduzidos a opressão econômica. As diferentes formas de 
dominação e exclusão geram demandas específicas para superá-los. O 
pobre não é mais um único sujeito, as lutas pela justiça e cidadania são 
múltiplas e a construção de uma sociedade mais inclusiva e onde os 
direitos sejam respeitados torna-se cada vez mais complexa.  

 
Para Dom José, a criação do Centro de Defesa dos Direitos Humanos (CDDH) faz 

parte de uma mudança de postura da Igreja Católica, em escala mundial. O Centro 
almejava alcançar a origem dos problemas, empenhando-se em proporcionar 
transformações significativas para o bem dos grupos vulneráveis e das pessoas oprimidas 
por razões econômicas e sociais. 

O Centro atuava nos casos em que o Estado era ineficiente e omisso, na prestação 
de serviços básicos como educação, higiene, saúde e moradia. Assim como a Equipe de 
Promoção Humana, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos buscava apresentar e 
executar uma proposta concreta de intervenção. 

De acordo com o relatório do decênio:1966-1976, disponível para consulta no 
Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese da Paraíba, o objetivo do CDDH era “a realização do 
Direito para a promoção do homem, subtraindo-o da injustiça que vem sofrendo sob o 
peso de estruturas sociais inadequadas e violadoras”. 

Segundo Dom José, o CDDH era dividido em três seções: o setor jurídico, o setor 
psicológico e o setor espiritual. Com ênfase maior na questão jurídica. Conforme atesta o 
relatório do decênio:1966-1976, que foi escrito pelo referido Arcebispo mais alguns 
padres e agentes pastorais, foram poucas as atividades desenvolvidas pelos dois últimos 
setores.  

Certamente houve ações dentro da Igreja que visavam auxiliar a comunidade nas 
esferas religiosas e psicológicas, porquanto temos conhecimento dos trabalhos feitos 
nessa linha nos grupos da Pastoral da Terra, Pastoral da Mulher e Pastoral do Menor. 
Todavia, quando se trata em CDDH, em sentido estrito, o Centro era essencialmente 
voltado para a assistência jurídica gratuita.  

Segundo Dom José, no livro Do centro para a margem, as atividades do Centro de 
Defesa dos Direitos Humanos estavam relacionadas diretamente a um conjunto de 
trabalhos desempenhados pela Arquidiocese da Paraíba. Além de fornecer gratuitamente 
assessoria jurídica à sociedade, os membros do Centro se empenhavam em treinar os 
agentes da pastoral.  
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Nesse sentido, o CDDH foi um órgão fundamental da Arquidiocese para a defesa do 
rebanho. Coordenado pelo ex-preso político, Wanderley Caixe, a convite de Dom José, a 
entidade funcionava como uma espécie de Defensoria Pública. Segundo o registro da 
Delegacia Regional do Trabalho, que consta no acervo do SNI,  

 
O advogado WANDERLEY CAIXE, terrorista, sentenciado a 10 anos de 
prisão, tirando 5 anos na cadeia e o restante em liberdade, continua 
criando os maiores problemas na área [PB]. Ao ser publicado a 
desapropriação de MUCATU, o arcebispo D. JOSÉ MARIA PIRES levou o 
Diário Oficial para ler a publicação para os agricultores de Mucatu. 
WANDERLEY CAIXE estava presente e aconselhou os agricultores a 
alugarem caminhões e levarem vários agricultores para as portas do 
FETAG, INCRA e 1°Gpt [Agrupamento Militar], a fim de pedirem 
providências quanto à distribuição das terras. (...). WANDERLEY CAIXE 
estava acionando os agricultores para uma agitação. É perigoso e está 
sendo manipulado por D. JOSÉ MARIA PIRES da melhor forma possível. 
Não está registrado na ORDEM DOS ADVOGADOS da PARAÍBA [WC], não 
consta ter declarado imposto de renda, vive pode-se dizer, 
clandestinamente. [Foi] designado por D. JOSÉ MARIA PIRES, 
COORDENADOR DE DIREITOS HUMANOS DA ARQUIDIOCESE DA 
PARAÍBA. (SNI. Dossiê: Wanderley Caixe. 12 de novembro de 1976. 
Serviço Nacional de Informações do Arquivo Nacional.)  

 
Então, podemos verificar por meio desse documento a imagem que os órgãos de 

segurança tinham de Dom José e de seu assessor, Wanderley Caixe. Ambos são 
denominados no restante do relatório235 como sendo desordeiros, subversivos e 
comunistas. Por essa razão, encontramos no SNI uma vasta produção acerca dos dois, uma 
vez que eram considerados perigosos para o Estado brasileiro. 

Segundo Dom José Maria Pires, Wanderley Caixe era alguém preocupado com as 
mudanças substanciais na sociedade. Sua atuação no CDDH foi de suma importância. 
Todavia, alguns setores mais conservadores do clero e alguns segmentos políticos 
criticavam sua ação e questionavam o Arcebispo sobre a presença de um ex-preso político 
na Igreja, sobretudo considerando que Caixe era ateu e comunista. 

Vale lembrar que por causa de seu trabalho à frente do CDDH, o advogado 
Wanderley Caixe foi ameaçado de morte e sofreu um atentado. Segundo Moreira e Targino 
(1997, p. 310), para alguns setores da sociedade paraibana, a atuação do CDDH foi um 
diferencial na luta pela defesa dos mais necessitados. De acordo com os autores: 

 
O papel do Centro de Defesa dos Direitos Humanos era prestar assistência 
jurídica aos trabalhadores, sem postular em juízo, uma vez que para a 
Arquidiocese, esta tarefa cabia a organização sindical (...). Naquela época, 
marcada pelo medo e pela violência do latifúndio e da repressão policial, 
o CDDH distinguiu-se como um baluarte forte e destemido, que mereceu 
o respeito não só dos trabalhadores, mas também de segmentos da 
sociedade civil comprometidos com a democratização do país e com a 
justiça social no campo. (MOREIRA; TARGINO, 1997, p. 310). 

 

 
235O referido documento consta no Sistema de Informações do Arquivo Nacional, disponível em: 
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=193307
2&v_aba=1. Consultado em 20 de janeiro de 2019. 

http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1933072&v_aba=1
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1933072&v_aba=1
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Em outro Dossiê do Serviço Nacional de Informação, intitulado Wanderley Caixe, 
temos acesso a mais informações sobre o dirigente do CDDH na Paraíba e sua atuação na 
defesa dos pobres e injustiçados da região. Segue um trecho relatório produzido pelos 
órgãos de segurança, classificado como confidencial: 

 
1. ATIVIDADES NA PARAÍBA 

 
a. No início do corrente ano [1976], foi constatada sua presença no 
período de 13 a 20 de março de 76. Acompanhou THEREZINHA 
ZERBINI na tentativa de implantar o movimento FEMININO PELA 
ANISTIA, em JOÃO PESSOA/PB. Autor de uma série de artigos sobre 
“Direitos Humanos" publicados no Jornal O NORTE, ao qual critica o 
sistema agrário e a política agrária do Governo Federal, tecendo 
considerações tendenciosas, procurando criar um clima de insatisfação 
geral no meio rural onde atua. 

 
b. Quando do encerramento da "Campanha da Fraternidade", em 21 Abr. 
76, ao ser criado o Centro de Defesa dos Direitos Humanos da 
Arquidiocese da Paraíba, foi designado responsável pelo atendimento 
jurídico e coordenador do aludido Centro. Invocando essa condição, 
tem se dirigido a autoridades da área, reclamando a instauração de 
inquérito policial e medidas outras. (...) 

 
c. Tem tido destacada atuação nas regiões do BREJO PARAIBANO e 
aos municípios de ALHANDRA e PITIMBU, acompanhando a equipe 
de Frei Hermano José, responsável pela tensão social gerada entre 
os moradores dos imóveis MUCATU, ANDREZA e GARAPU. Essa área 
foi declarada de interesse social, para fins de desapropriação, conforme 
decreto n°. 77.744, de 03 Jun. 76.  

 
3. SITUAÇÃO DO REFERID0 ELEMENTO EM JOÃO PESSOA  

 
f. Em 01 Abr. 76, foi admitido como empregado do Palácio Episcopal, na 
função de Advogado, com salário mensal de Cr$ 2.000,00 (dois mil 
cruzeiros). Carteira Profissional n2 040693 - Série 4 156g. Reside na Rua 
Monsenhor ODILON COUTINHO, n° 205 em JOÃO PESSOA. (Grifos 
nossos). (SNI. Dossiê: Wanderley Caixe. 23 de novembro de 1976)236  

 
Ao todo, esse relatório tem 21 páginas descrevendo a atividade do Centro de 

Defesa dos Direitos Humanos. Detalha a intervenção da Igreja Católica, por meio do CDDH, 
nos conflitos fundiários que houve demasiadamente no curso da década de 1970, 
sobretudo na região do brejo paraibano. Nesse contexto, é que podemos verificar o 
trabalho dos agentes pastorais e religiosos, como Wanderley Caixe e Frei Hermano José, 
na assistência aos camponeses. 

No mencionado relatório, também podemos constatar a ligação da Igreja com a 
líder do Movimento Feminino pela Anistia, Therezinha Zerbini, por intermédio do 
assessor de Dom José, Wanderley Caixe. Além disso, é possível depreender que o 

 
236O referido documento consta no Sistema de Informações do Arquivo Nacional, disponível em: 
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=193305
0&v_aba=1. Consultado em 20 de janeiro de 2019.  

http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1933050&v_aba=1
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1933050&v_aba=1
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advogado é um sujeito oriundo da resistência política à Ditadura, chegando a se filiar ao 
Partido Comunista Brasileiro que, nesta época, estava posto na ilegalidade. Por esse 
motivo, ao ser descoberto pela polícia foi preso e, posteriormente, sentenciado a 6 anos 
de reclusão, em virtude de ser considerado subversivo à ordem vigente. Após deixar o 
presídio, retomou a luta, só que desta vez, por meios legais.  

Dom José conheceu Wanderley Caixe na prisão, quando foi visitar os dominicanos 
presos, entre eles Frei Beto, e desde então se tornaram amigos. Desse modo, o Arcebispo 
o considerou ideal para estar à frente do órgão da Arquidiocese, o recém-fundado CDDH. 
Conforme sua biografia, Caixe era advogado e engajado na causa dos Direitos Humanos, 
sendo mencionado na imprensa paraibana com certa frequência. A título de exemplo, 
segue um trecho da notícia: Igreja enfrenta luta de Direitos Humanos e orienta 
eleitores, de 13 de novembro de 1976, publicado pelo jornal O Norte: 

 
Wanderley Caixe, um advogado paulista de 30 anos de idade, deixou uma 
próspera carreira nos grandes centros do Sul para dedicar-se a penosa 
tarefa de defender os humilhados e oprimidos no Estado da Paraíba, o 
que vem fazendo desde 21 de abril deste ano [1976] quando instalou e 
passou a coordenar o Centro de Defesa dos Direitos Humanos da 
Arquidiocese. Neste pouco tempo, com assessoramento apenas de uma 
psicóloga e um padre, já analisou mais de duas mil denúncias de 
violação dos Direitos Humanos, encaminhando gestões junto às 
autoridades e orientando grupos comunitários. O Centro foi criado 
na última Campanha da Fraternidade, de que faz parte, por ocasião das 
comemorações dos 10 anos da chegada de Dom José Maria Pires ao 
Estado, a fim de suprir deficiências que os trabalhos pastorais 
enfrentavam na sua missão. A Igreja da Paraíba é uma das que se 
define em favor das classes mais pobres, fazendo um trabalho de 
orientação, defesa e denúncia, sem discriminação racial, religiosa, 

política ou sexual. (Jornal O Norte. Igreja enfrena luta de Direitos 
Humanos e orienta eleitores. 13 de novembro de 1976. 

 
A matéria publicada no Jornal O Norte preenche toda uma página, e explica que o 

CDDH surgiu para complementar as ações pastorais realizadas pela Arquidiocese, com o 
propósito de prestar uma orientação jurídica e interferir nos processos em que o povo se 
via desamparado. A princípio, a entidade só funcionava com Wanderley Caixe, uma 
psicóloga e um padre, mas com o passar do tempo, o número de empregados aumentou, 
assim como começaram a aparecer voluntários, unidos em prol da causa social. 

 O referido veículo de comunicação nos informa que o CDDH atuava estabelecendo 
vínculos com o Arcebispo Dom José Maria Pires e com organizações mais abrangentes, 
como a OAB e, em âmbito internacional, com a ONU e o Serviço Internacional de Paz e 
Justiça. Em virtude de sua ação jurídica e engajamento nos meios populares, o órgão 
encontrou resistências e críticas por parte dos poderosos, gerando assim, preocupação às 
autoridades, uma vez que boa parte dos agentes que praticavam os crimes de violação dos 
Direitos Humanos pertenciam à esfera do Governo. 

Outro dado importante apresentado na matéria é o percentual de denúncias 
analisadas pelo Centro. Foram cerca de duas mil, apenas com pouco mais de seis meses 
de existência. Isso demonstra o quão frequente e crítico eram os casos de violação dos 
Direitos Humanos na Paraíba. Decerto, a criação do CDDH foi uma iniciativa necessária 
para o contexto daquele tempo. Sobre o teor das denúncias, o Jornal O Norte nos oferece 
mais informações: 
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Desde que chegou [Wanderley Caixe], ele tem notado a tendência dos 
atos contra a pessoa humana, centralizada na violação da economia 
agrária atrasada e com características feudais que, em choque com o 
arrendatário, essa mesma economia está em processo de transição.“A 
expansão da agro-indústria está invadindo este Estado, destruindo as 
plantações e destelhando as casas, sob as vistas omissas das autoridades 
locais”. Outro campo que ele está empenhado é o das injustiças 
praticadas contra as professoras que recebem salários irrisórios de Cr$ 
80,00 por mês, sem carteira assinada e sem as mínimas condições de dar 
aula, submissas ao prefeito. Investiga também violências generalizadas 
como prisões arbitrárias, espancamentos e graves problemas urbanos 
sofridos pelas populações mais pobres, a exemplo de desapropriações de 
áreas e despejo dos habitantes. 

 

Desse excerto do jornal, podemos inferir que o campo de atuação do CDDH é 
bastante amplo, uma vez que se voltava para os casos de violação dos direitos humanos, 
na cidade e no campo; por questões trabalhistas e políticas; além de exercer um papel 
educacional em relação às atividades eleitorais em épocas de votação. Ademais, os atos de 
exceção em vigor, conforme citado no texto, corroborava para o surgimento de um 
ambiente propício de agressão humana, como por exemplo, prisões arbitrárias. 

Em outro Dossiê do Arquivo Nacional, intitulado Centro de Defesa dos Direitos 
Humanos - Arquidiocese da Paraíba, composto por produções do SNI, encontramos 
registros da repercussão, inclusive em âmbito internacional, da criação do primeiro órgão 
de defesa dos direitos da pessoa humana no Brasil. Segue adiante a transcrição de uma 
passagem do documento: 

 
Em 03 Jul. 76, a Rádio BBC de LONDRES (...) noticiou o seguinte: "Da 
Diocese de JOÃO PESSOA/PB, recebemos informação da fundação do 
Centro de Defesa dos Direitos Humanos, que está à disposição dos 
trabalhadores do campo, de modo especial, a fim de que seus direitos, 
sejam assegurados e os trabalhadores melhor esclarecidos para suas 
defesas".  
 
Em seguida, a BBC destacou o trabalho que vem sendo feito “no campo 
rural da PARAÍBA", por parte de D. JOSÉ MARIA PIRES, Bispo Diocesano 
e seus auxiliares. Abordou também problemas ligados a "exploração do 
trabalhador rural", na cidade de DIAMANTE/PB. O Centro de Defesa dos 
Direitos Humanos funciona no Palácio do Bispo, localizado à Praça D. 
ADAUTO, 11/11, Caixa Postal n°13, JOÃO PESSOA/PB - CEP -53.000. Em 
21 Abr. 76, o referido Centro publicou uma cartilha destinada ao 
trabalhador rural, intitulado: VOCÊ CONHECE OS SEUS DIREITOS?. (SNI. 
Dossiê: CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS - ARQUIDIOCESE 
DA PARAIBA. 27 de julho de 1976)237 

 

A cartilha que o Serviço Nacional de Informações se referiu é um texto produzido 
em 1976 e assinado pelo CDDH e a Arquidiocese da Paraíba, sob o título: Você conhece 
seus Direitos? O objetivo da publicação era colocar “pedacinhos das leis do nosso país” 
nas mãos dos trabalhadores. A cartilha é dividida em três partes: primeiro, “conta-se umas 

 
237O referido documento consta no Sistema de Informações do Arquivo Nacional, disponível em: 
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=193306
6&v_aba=1. Consultado em 20 de janeiro de 2019. 

http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1933066&v_aba=1
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1933066&v_aba=1
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coisas acontecidas, mas sem dizer os nomes próprios das pessoas”; segundo, informa qual 
é a lei do Brasil que serve para aquele caso; e, por fim, deixa um questionário sobre o 
assunto para que o leitor responda e, assim, fixe o conteúdo. Em suma, é um manual bem 
didático, com o propósito de o trabalhador conhecer um pouco acerca da Constituição da 
República e, com isso, reconhecer quando algum de seus direitos estiverem sendo 
violados.238 

Em outro Dossiê do SNI, intitulado: atividades do Centro de Defesa dos Direitos 
Humanos da Arquidiocese da Paraíba239, encontramos mais relatórios da espionagem do 
Governo Militar sobre o trabalho desenvolvido pelo CDDH. Desta vez, selecionei um 
documento em que aborda as comemorações em torno do 29º aniversário da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. Sobre o tema, o CDDH, órgão da Arquidiocese do estado, 
promoveu um evento no Colégio das Lourdinas, em 10 de dezembro de 1977, na cidade 
de João Pessoa, por ocasião da data. 

O evento contou com a participação de: Dom José Maria Pires; Dom Antônio Batista 
Fragoso, representando a Secretaria de Justiça e Não Violência (SP); Dom Marcelo Pinto 
Carvalheira, Bispo Auxiliar da Arquidiocese da Paraíba; Monsenhor Fernando 
Montenegro Abath; Padre Cristiano Muffer; Padre Luiz Albuquerque Couto; Padre Cleto 
Lederc; Padre Hildon Bandeira; advogado Antônio Paulo Montenegro, representante da 
Comissão Pontifícia de Justiça e Paz (PE); Representante da Comissão Pontifícia de Justiça 
e Paz (RJ); Representante do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, Regional do 
Nordeste II; Representante da Frente Nacional dos Trabalhadores; Representantes do 
Movimento Feminino pela Anistia, seção CE, PB e PE.240 

De acordo com o relato do agente do SNI, os trabalhos do encontro foram abertos 
pelo Monsenhor Fernando Montenegro Abath, que cedeu o microfone para um jovem 
entoar músicas subversivas. Logo após, um grupo de estudantes, liderados pelo Padre 
Luiz Albuquerque Couto, em atitude sensacionalista, fez uma série de denúncias contra o 
Estado em referência aos casos de violação dos Direitos Humanos na Paraíba. 

O encontro teve prosseguimento com a apresentação de “quadros” trazidos por 
agricultores, que “foram previamente preparados pelas equipes da Arquidiocese, sob a 
forma da ‘técnica do testemunho’, dando uma demonstração negativa dos Sindicatos 
Rurais”, assinalou o agente de informação do governo, presente na oportunidade, que 
anotou todos os acontecimentos do evento. 

Durante a reunião, notou-se a presença universitários do Diretório Central dos 
Estudantes, da UFPB, e Diretórios Acadêmicos de Centros da mesma instituição, bem 
como representantes de movimentos alternativos, os quais foram incumbidos de fazer a 
segurança do local e distribuir panfletos. A assistência do encontro resumiu-se ao pessoal 
ligado à própria Igreja, alguns operários e agricultores trazidos pelos organizadores. Um 
detalhe importante registrado pelo agente do SNI, foi a ausência de autoridades políticas 
no local. Isso demonstra que o foco da ação da Igreja Católica estava voltado para o público 

 
238 O referido documento consta no Sistema de Informações do Arquivo Nacional, disponível em: 
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=193306
6&v_aba=1. Consultado em 20 de janeiro de 2019. 
239 Considerando que o título do documento se encontra em caixa alta, optei por transcrever fielmente a 
fonte original. 
240 O referido dossiê sobre as atividades do Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Arquidiocese da 
Paraíba consta no Sistema de Informações do Arquivo Nacional, disponível em: 
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=183407
7&v_aba=1. Consultado em 20 de janeiro de 2019. 

http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1933066&v_aba=1
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1933066&v_aba=1
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1834077&v_aba=1
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1834077&v_aba=1
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estudantil, camponês e operário, que se encontravam “unidos contra as violações do 
direito humano”, registrou o agente. 

O mais interessante disso tudo, são as conclusões do General Athos Cezar Baptista 
Teixeira, escritas a partir do relatório do agente do Governo, que estava infiltrado no 
referido evento comemorativo à carta de Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
Segue adiante a transcrição da observação do General sobre o episódio: 

 
O Clero, através de persistente trabalho de doutrinação, está 
conseguindo influenciar os agricultores da região. No momento, 
verifica-se a adesão de alguns estudantes universitários aos movimentos 
da Igreja e já se vislumbra a tentativa de arrebanhar o operariado, de 
modo a que os movimentos contestatórios promovidos pela 
Arquidiocese da PARAÍBA, através do CENTRO DE DEFESA DOS 
DIREITOS HUMANOS, vêm tomando corpo. Apesar da intensa difusão 
dada pela imprensa, panfletos e convites, o comparecimento ao conclave 
foi relativamente insignificante, levando-se em consideração que a maior 
parte da assistência era constituída de pessoas ligadas ao clero, 
agricultores e alguns universitários, sem que se notasse a presença de 
qualquer autoridade constituída ou pessoas de destaque. A cada 
movimento realizado, verifica-se que seus organizadores vêm se 
apresentando mais audazes, fato demonstrado pelos seus 
pronunciamentos e pelo caráter de ostensividade gradativa dessas ações. 
A repercussão do evento foi mínima, dada à fragilidade da plateia e a falta 
de divulgação posterior sobre o andamento dos trabalhos, as denúncias 
de violações dos direitos humanos e os pronunciamentos. (SNI. Dossiê: 
atividades do CCDH da Arquidiocese da Paraíba. 13 de dezembro de 
1977)241. 

 
Portanto, podemos verificar pelo relato do General Athos Teixeira a preocupação 

dos militares com o trabalho que vinha sendo realizado pela Arquidiocese da Paraíba, por 
meio de seu órgão de Direitos Humanos. Também é possível perceber o perfil do público-
alvo das ações do CDDH, que era voltada para os estudantes, os agricultores e os operários. 
Ademais, infere-se do conteúdo dos relatórios do SNI que os agentes do governo estavam 
infiltrados e vigiando as atividades desenvolvidas pelo clero paraibano, a título de 
exemplo, o mencionado evento comemorativo à carta de Declaração Universal dos 
Direitos Humanos foi descrito com uma riqueza de detalhes a ponto de sabermos a ordem 
dos palestrantes e o teor da fala de cada um. 

Em outro Dossiê do SNI, datado de 1979, com o título: Atividades de grupos 
religiosos, corrobora a visão que o Estado brasileiro tinha da atividade pastoral realizada 
pela Igreja Católica na Paraíba. Vejamos um trecho do documento: 

 
 

O CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DA ARQUIDIOCESE DA 
PARAÍBA, coordenado pelo advogado WANDERLEY CAIXE e recebendo o 
apoio irrestrito de Dom JOSÉ MARIA PIRES, desempenham constantes 
atividades na zona rural daquele Estado, contribuindo para aumentar o 

 
241O referido dossiê sobre as atividades do Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Arquidiocese da 
Paraíba consta no Sistema de Informações do Arquivo Nacional, disponível em: 
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=183407
7&v_aba=1. Consultado em 20 de janeiro de 2019. 

http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1834077&v_aba=1
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1834077&v_aba=1
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clima de tensão social envolvendo proprietários e rurícolas. A influência 
dos setores do Clero esquerdista em problemas fundiários, tem-se 
mostrado prejudicial à imagem do Governo, pois mesmo quando são 
adotadas soluções, a exemplo do que ocorreu nas propriedades de 
MUCATU, ANDREZA, ALAGAMAR e na reserva indígena do Posto de 
POTYGUARA, as repercussões se tornam favoráveis aos grupos 
contestadores, os quais partem para incrementar o surgimento de 
outros focos de conflitos. (Grifos nossos). (SNI. Dossiê: Atividades de 
grupos religiosos. 30 de outubro de 1979).242 

 
Destarte, podemos depreender por meio desses relatórios do SNI o porquê dos 

religiosos da Arquidiocese da Paraíba e dos agentes pastorais do CDDH serem 
monitorados constantemente pelos órgãos de informação e, por conseguinte, tornarem-
se alvos da repressão do Estado naquele tempo. A razão é simples: uma parte considerável 
do clero católico não permaneceu omisso diante das graves violações dos Direitos 
Humanos que aconteceram neste período e, considerando que os agentes do Governo 
estavam implicados, em parte, nas ocorrências, a Igreja vez por outra batia de frente com 
o sistema político.  

Esses confrontos, ora eram resolvidos com base no diálogo, ora eram 
“apaziguados” por meio da repressão. E, colocando-se numa posição contrária ao Estado, 
é natural que os religiosos se aliassem ao restante dos grupos de resistência, sobretudo 
os ligados à corrente de esquerda, e passassem então a luta pelo fim da Ditadura Militar e 
a volta do regime democrático. 

De acordo com Thamara Duarte (2015, p. 20), o CDDH243 serviu como órgão aditivo 
e auxiliar na missão evangelizadora da Arquidiocese da Paraíba, que fortaleceu a Teologia 
da Libertação no estado e possibilitou um contato mais direto entre a Igreja e as lutas dos 
mais pobres, em especial dos camponeses e perseguidos políticos. A entidade pioneira no 
Brasil produziu milhares de fichas de atendimentos, principalmente acerca de casos 
jurídicos de natureza penal e previdenciária, já em seu primeiro ano de criação.  

Entre abril e dezembro de 1976, foram acompanhados pelo CDDH 401 casos 
referentes a problemas que aconteciam em todo o estado paraibano, tanto na zona rural 
quanto urbana. Contudo, a maior parte do atendimento era prestado ao setor agrário, 
considerando a frequência de conflitos fundiários que houve naquele tempo. Conforme as 
fichas da entidade, localizadas no Arquivo Eclesiástico, apenas no ano de 1976 tivemos 
134 casos, entre despejos, invasões de propriedade com gado, desapropriação de terra e 
arrendatários proibidos de plantarem ou criarem animais.  

Por conseguinte, podemos depreender a partir dos dados que a problemática 
social da expulsão do homem do campo teve como efeito a ocupação desordenada dos 
espaços urbanos. De meados da década de 1970 em diante, as grandes cidades do estado 
passaram a ser o destino de milhares de camponeses que haviam perdido suas terras. Eles 
ocupavam as zonas periféricas, conhecidas como favelas, e muitas vezes não possuíam o 

 
242 O referido dossiê sobre as atividades de grupos religiosos e do CDDH da Arquidiocese da Paraíba consta 
no Sistema de Informações do Arquivo Nacional, disponível em: 
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=193200
5&v_aba=1. Consultado em 21 de janeiro de 2019. 
243 Com a aposentadoria de Dom José Maria Pires da Arquidiocese, em 1995, o CDDH passou a ter uma nova 
denominação: Fundação de Defesa dos Direitos Humanos Margarida Maria Alves – FDDHMMA. Nesse 
mesmo ano, Wanderley Caixe retornou a Ribeirão Preto (SP), onde permaneceu atuando como defensor dos 
direitos humanos, até a sua morte, em 2012. 

http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1932005&v_aba=1
http://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1932005&v_aba=1
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serviço de saneamento básico, como energia, água encanada e pavimentação das ruas. 
Ademais, as famílias campesinas, em regra, se instalavam nos centros urbanos por meio 
de processos de invasão, o que fez surgir um novo problema social, o da desapropriação. 

Toda essa situação foi acompanhada de perto pela equipe do CDDH. Consoante os 
levantamentos feitos em 1976, 116 casos estavam sendo assessorados pelo Centro, 
sobretudo oriundo de áreas que haviam sido ocupadas e, por consequência, buscava-se 
evitar os despejos, os quais eram frequentes. Segue abaixo uma tabela que apresenta os 
dados sobre a atuação do CDDH, em 1976. 

 
TIPOS DE CASOS NÚMEROS 

Jurídicos diversos (indenização de acidentes, expedição de documentos, 
transferência de propriedades, entre outros) 

 
24 

Questões trabalhistas 2 
Meio rural (despejos, invasões de propriedade, desapropriação de terra e 

arrendatários proibidos de plantarem ou criarem animais) 
 

134 
Casos extras (intimações pela PF, conciliação de casal, preso político) 73 

Meio urbano (ações de moradores, despejos) 116 
Previdência social (pensão junto ao INPS, auxílio doença, aposentadoria) 25 
Pasta trabalhista (direito trabalhista, revisão de aposentadoria, tempo de 

serviço) 
 

17 
Pasta penal (suspeita de assassinato, prisão de preso político, prisão ilegal, 

prisão e maus tratos 
 

10 
Total 401 

Fonte: CDDH, 1976, Arquivo Eclesiástico da Paraíba. 

 
A partir da tabela, podemos visualizar com mais detalhes a natureza dos casos que 

eram assessorados pela equipe do CDDH. Dentre o período que permaneceu em atividade, 
o ano de 1976 foi aquele que mais apresentou registros, ao todo 401, nos anos 
subsequentes, o órgão apresentou uma média de 50 a 150 casos por ano, até seu 
fechamento, em 1994. 

Em setembro de 1979, o Centro estabeleceu seu regimento de funcionamento e 
definiu sua equipe de organização. No tocante ao regimento, este menciona que o CDDH 
“deveria empreender uma caminhada ao lado do povo; onde os agentes pastorais não 
teriam a missão de substituir ou solucionar os problemas da população” (CDDH, 1979, 
Arquivo Eclesiástico da Paraíba). Isso demonstra o propósito da entidade em ajudar a 
sociedade a tomar consciência de seus direitos e fazer com que pudesse andar com seus 
próprios pés, consoante a diretriz da Teologia da Libertação. Nessa mesma linha, o 
documento de fundação menciona que uma das atribuições da assessoria jurídica do 
CDDH era ter um papel educativo, seguindo as orientações da Pastoral Arquidiocesana: 

 
1. Ajudar os pequenos a se unirem e a perderem o medo, unir-se a eles 
na luta em defesa de seus direitos e denunciar a falta de respeito aos 
direitos humanos, à justiça e à caridade. 
2. Criar nos grupos o costume de analisar a realidade, procurando a 
melhor maneira de descobrir as raízes do mal. 
3. Ajudar o povo a se organizar para resolver os seus problemas e 
combater o mal, respeitando sempre as condições em que se acham esses 
grupos e procurando as organizações do povo (sindicatos, associações de 
moradores, etc.). (CDDH, 1979, Arquivo Eclesiástico da Paraíba). 
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No Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese da Paraíba, encontra-se a Ata da primeira 
reunião do CDDH, datada de 25 de setembro de 1979, das 08h30 às 12h00, realizada na 
sede da Cúria Metropolitana, em João Pessoa. Naquela ocasião, foram definidas cinco 
pessoas que fariam parte formalmente da equipe do CDDH: Luiz Couto, Henrique Estevão, 
Wanderley Caixe, Antônio Heliton de Santana e Irmã Marlene.  

As indicações seguiam os critérios de que estivessem presentes na entidade: 1 
representante do Conselho Permanente da Arquidiocese, 1 assessor jurídico e 3 pessoas 
com experiência na área de direitos humanos. Além dos mencionados, a advogada Ayala 
Rocha participava do Centro com a tarefa de elaborar cartilhas e outros materiais que 
seriam usados no processo de educação popular. A referida defensora também substituía 
Wanderley Caixe quando este se encontrava impossibilitado de ir às sessões do grupo. 

Em relação às funções da equipe do CDDH, elas estão elencadas no documento 
“Regulamento do Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Arquidiocese da Paraíba”, 
datado de setembro de 1979. Segue abaixo os 11 itens que estabeleceram as tarefas da 
equipe: 

 
1° Orientar e encaminhar pessoas, grupos e entidades para as instituições 
que devem prestar assistência jurídica e para os outros órgãos conforme 
as necessidades; 
2° Acompanhar o desenrolar desses casos numa orientação permanente, 
no sentido de exigir respostas desses órgãos; 
3° Levar o povo a agir coletivamente na luta pelos seus direitos; 
4° Informar as pessoas e grupos que procuram o CDDH sobre a existência 
de grupos acompanhados pela pastoral, com os quais possam se entrosar; 
5° Capacitar pessoas por meio de cursos e informações para o trabalho 
no campo dos direitos humanos. (CDDH, 1979, Arquivo Eclesiástico da 
Paraíba). 

 

Por meio desse documento, podemos perceber os campos de atuação do CDDH na 
Paraíba. Dom José, ao participar de um evento promovido pela Comissão de Justiça e Paz, 
em dezembro de 1976, na cidade de São Paulo, explicou que a origem do Centro remonta 
à mudança de paradigma proposta pelo Concílio Vaticano II e a Encíclica Paz na Terra, 
escrita pelo Papa João XXIII. 

Além dessas influências, o Arcebispo narra em seu livro Do centro para a margem, 
que as resoluções da XIII Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, realizada em fevereiro de 
1973, fortaleceu a ideia de criar o CDDH, porquanto houve a recomendação no final do 
encontro que a Igreja deveria mobilizar o laicato para o esforço de informação, denúncia 
e defesa dos direitos humanos. 

De acordo com Dom José, foi suscitado naquela assembleia a necessidade de que 
se organizasse, em cada diocese ou regional, um órgão similar à Comissão de Justiça e Paz, 
de São Paulo, com o propósito de promover soluções para a problemática da violação dos 
direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das 
Nações Unidas, de 1948. Em certa passagem de seu livro Do centro para a margem, Dom 
José esclarece o porquê de ter criado o CDDH durante seu episcopado: 

 

[O Centro] nasceu da necessidade de ter uma assessoria jurídica aos 
trabalhadores rurais. Uma evangelização que pretende ser 
comprometida com a libertação tem que encaminhar-se para a ação e 
urgir a necessidade de cada cristão, engajar-se em projetos concretos de 
transformação das estruturas de dominação. Frequentemente não 
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sabíamos como orientar, ou por desconhecimento dos meios jurídicos ou 
pela falta de instrumentos hábeis para os diversos casos de recursos à 
justiça. (PIRES, 1980, p. 231). 

 

Desse modo, a entidade buscava orientar a parte lesada em seu direito, 
encaminhando à justiça gratuita quando desprovida de recursos e fazendo o 
acompanhamento durante todo o feito judicial.  

Em 2001, ao conceder uma entrevista a Mauro Passos, Dom José relembrou sua 
atividade pastoral voltada para os mais pobres e a ação do CDDH, como instrumento de 
justiça social naquele contexto de distensão política: 

 
O pobre, para nós, era aquele que não tinha poder. Para nós, a defesa dos 
direitos humanos se concentrava nas pessoas que estavam sendo 
oprimidas. E o nosso Centro não aceitava defender causas. Aceitava 
orientar pessoas: sobretudo grupos, num trabalho em que essas pessoas 
ou grupos tomavam consciência de que a situação deles não era uma 
necessidade, era fruto da má organização da sociedade. Portanto, o 
Centro, ao assumir a defesa de um determinado direito, o fazia com a 
preocupação de que as pessoas se tornassem, elas mesmas, agentes de 
uma transformação social (PIRES apud PASSOS, 2011, p. 47-48). 

 
De acordo com Duarte (2015, p. 18), durante os quase 20 anos de atuação do CDDH 

(1975-1994), os religiosos e leigos que participaram da entidade tiveram por missão 
ouvir os reclames e, junto com a própria comunidade, buscar as soluções dos problemas. 
O Centro deveria tomar para si as preocupações que atingiam o povo, sem que isso 
implicasse que, a partir daí, exercesse a função de “dono da verdade”. Segundo as normas 
do CDDH, a caminhada da Igreja com o povo deveria permitir o empoderamento dos 
setores mais pobres e excluídos, tornando-os sujeitos da própria história e cidadãos 
plenos; ativos e participantes do processo social, político e econômico. 
 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
No decurso do tempo, nós historiadores acompanhamos a lenta evolução das 

conquistas por direitos individuais e sociais, conseguidos muitas vezes com duras lutas. 
No século XX, após a experiência das grandes guerras mundiais, as nações passaram a 
refletir e afirmar a necessidade de se garantir de fato a efetivação dos direitos da pessoa 
humana, com o intuito de evitarmos rever mais uma vez a triste experiência do 
Holocausto. E o documento que condensou todas essas afirmações humanas foi a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela Assembleia das Nações 
Unidas, em dezembro de 1948. 

Assim sendo, os direitos humanos são direitos que devem ser sempre mencionados 
e defendidos, tamanha sua importância para qualquer sociedade. Diante disso, é natural 
que a Igreja Católica, como qualquer outro segmento religioso ou social, esteja 
preocupada em preservar os valores basilares de nossa espécie. 

Por essa razão, a Igreja deve defender, ensinar e promover uma cultura de respeito 
aos Direitos Humanos: 

 
• Para proteger cada ser humano de ser alvo de quaisquer 
arbitrariedades e atrocidades;   
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• Porque os Direitos Humanos continuam desconhecidos entre a 
maioria da população, inclusive entre os cristãos;  
• Porque os mesmos têm profundas raízes na tradição profética 
judaico-cristã e, consequentemente, possuem intrínsecos 
fundamentos bíblico-teológicos; 
• Porque desde a promulgação da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, em 1948, nem a maldade humana nem sua 
sofisticação tem diminuído, tampouco a humanidade tem se 
tornado mais fraterna e mais solidária.  
 

Diante disso, permanece o desafio da apropriação, da disseminação e da promoção 
de ações que visem proteger a dignidade, a inviolabilidade e a liberdade do outro, bem 
como a igualdade e a solidariedade entre todos. É isso um sonho? Talvez. Mas, “o futuro 
pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos” (Eleanor Roosevelt).   
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O COMÉRCIO DE INDULGÊNCIAS NA CONTEMPORANEIDADE, ATRAVÉS DA 
DOUTRINA DA PROSPERIDADE, PELA IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS 

(1992 – 2015)  
 

Isabelle Saraiva Tavares 
 
1 INTRODUÇÃO  

 
Em todo lugar e a todo momento existe uma verdade a ser dita e a ser 
vista, uma verdade talvez adormecida, mas que no entanto está somente 
à espera de nosso olhar para aparecer, à espera de nossa mão para ser 
desvelada. A nós cabe achar a boa perspectiva, o ângulo correto, os 
instrumentos necessários, pois de qualquer maneira ela está presente 
aqui e em todo lugar. (FOUCAULT, 2000, p. 113).   
 

Sempre escutamos que “A História é a ciência dos homens no tempo”, pois 
estudamos os homens, sua produção, suas relações sociais, políticas, econômicas e 
culturais em um determinado espaço de tempo (BLOCH, 2001). Portanto, aquilo que torna 
um fato em história é a importância que nós damos ao pesquisá-lo, demonstrando a 
relevância que ele tem, por meio de uma análise profunda embasada nas fontes e 
criticidade.  

O Brasil é a maior nação católica do mundo, mas vivemos numa nova era religiosa, 
em que a “religião tradicional” está perdendo praticantes e as igrejas evangélicas (em suas 
mais diversas vertentes) crescem e se multiplicam, aumentando 61% em 10 anos, cerca 
de 22, 2% da população, mais de 43 milhões de pessoas (IBGE, 2010).  

Através da promessa de prosperidade, houve esse crescimento numérico dos fiéis, 
que levou ao comércio de indulgências praticado pela Igreja Universal do Reino de Deus 
(IURD), que é caracterizado pela junção da doutrina da prosperidade com a promessa da 
cura divina, em que se propõe uma troca com Deus na busca da obtenção por essas graças. 
Esse fenômeno levou ao número crescente de fiéis nas igrejas neopentecostais nos 
últimos anos, daí surge a necessidade de se construir uma história dessas instituições e 
suas práticas.  

Nesse sentido, o presente trabalho objetiva analisar se a Igreja Universal do Reino 
de Deus recriou o comércio de indulgências na contemporaneidade, utilizando a 
autoridade e influência que lhes foi concedida, através da pregação feita por seus pastores, 
que fazendo uso de sua posição de privilégio usam da contribuição dada pelos fiéis 
(dízimo) para enriquecimento próprio, usando como desculpa a doutrina da 
prosperidade. Esta prática é fortemente associada às religiões de cunho neopentecostal e 
possuindo a IURD como estudo de caso.  

Mediante a tudo colocado, os objetivos específicos pretendem verificar como as 
religiões de cunho pentecostal (1910) e neopentecostal (1970) surgiram no Brasil e como 
a igreja neopentecostal Universal do Reino de Deus se difundiu até a atualidade; analisar 
os livros, processos e vídeos acerca da Igreja Universal do Reino de Deus (1992 – 2015); 
reconhecer, por meio das análises, como a doutrina da prosperidade e a cura milagrosa 
funcionam; comprovar o comércio de indulgências por parte dos pastores, pois estes 
utilizam discursos que abusam das vulnerabilidades das pessoas para que mais dízimo 
seja recolhido.  

Apresento as consequências da doutrina da prosperidade e a consolidação das 
práticas similares ao comércio de indulgências na contemporaneidade e venda de 
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relíquias sagradas, pois existem grandes implicações causadas pela política econômica 
desse grande império midiático, em que inúmeras pessoas que foram dadas como curadas 
ou mesmo exploradas em momentos de vulnerabilidade pela promessa de prosperidade. 

Religião é algo que faz parte da vida de todos os brasileiros, mesmo aqueles que 
são ateus, e cresci rodeada dos mais diversos tipos delas, o que fomentou minha 
curiosidade para pesquisá-las e estudá-las. A escolha do objeto de pesquisa se deu pela 
importância social que a Igreja Universal conquistou até chegar atualmente, por abranger 
áreas que vão desde a consolidação como império religioso até questões políticas. Outro 
fator na hora da escolha foi o enfoque midiático dado a IURD, sendo que utilizo do material 
produzido por eles e sobre eles como fonte de pesquisa. 

É através do discurso característico dessa instituição que se permite fazer uma 
análise sobre do que o faz importante, já é designado para envolver as pessoas, 
motivando-as através de promessas. As pessoas de menor poder aquisitivo são atraídas 
com mais facilidade por esse tipo de aspecto discursivo, pois desperta as emoções e 
consola, tornando-as mais suscetíveis à manipulação. 

É notável como a Igreja Universal do Reino de Deus evoluiu até hoje justamente 
por meio do discurso baseado na Teologia ou Doutrina da Prosperidade, tentando guiar 
seus fiéis para a ascensão econômica e pessoal, mas também exige compromisso e 
fidelidade deles, criando uma ideia de que a instituição é a possível resolução de seus 
problemas. 

Ainda que a mesma possuísse uma grande visibilidade e influência, pouco foi 
escrito sobre suas práticas, principalmente, pelos historiadores, sendo uma discussão 
mais consolidada em outras ciências sociais. Em diálogo com a Filosofia, Antropologia e 
Sociologia, tento ampliar as formulações teóricas a respeito da mesma, proporcionando 
respostas aos problemas propostos, contribuindo com a construção da história das 
práticas dessa instituição como meio religioso. 

Longe de ser meu local de conforto, estudar a Igreja Universal do Reino de Deus 
surge como algo para me dar alívio, pois me incomodava profundamente e queria 
entender seu funcionamento e papel para a sociedade. A IURD sempre despertou meu 
interesse de diferentes formas, pois ela é divulgada nos mais diversos meios midiáticos 
(televisão, jornais, revistas, internet) e sua influência vai muito além disso, chegando à 
política e economia. Algo que me chamou atenção desde criança e algumas das fontes 
desta pesquisa são os comerciais e cultos televisionados, pois neles várias coisas são 
evidentes. A mais clara é a retórica do discurso messiânico-midiático iurdiano, que é a 
utilização da crença divina nos discursos dos pastores, tais como padres, movidos pelo 
sentimento que foram eleitos por Deus para libertar a população oprimida de seus males, 
além de poderes concedidos, possibilitando diversas graças alcançadas e milagres das 
mais diversas formas.  

Transmitido através dos gestos e vestimenta dos pastores, existe também o 
discurso não falado que cria um sistema de poder, ligado aos mais diversos aspectos da 
vida, que vai além de apenas a religião, mas também o social e financeiro. Isto me levou a 
ter a análise do discurso como ferramenta para entender os desdobramentos desse tipo 
de ferramenta na propagação da igreja e na relação igreja/fiel. As glórias e milagres 
concedidos aos seus fiéis são as primeiras coisas notáveis e, junto a isso, múltiplos 
questionamentos são levantados, perpassando o cotidiano, a moral, a História e a Filosofia 

Aponto minhas conclusões, mostrando que o trabalho teve como objetivo provar 
que realmente existem práticas cristãs que mudaram através dos séculos e se 
ressignificam, porém são pouco discutidas, pois a religião tem uma prerrogativa diferente 
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dos outros objetos de pesquisa comprovada pelo velho ditado “religião não se discute”, 
mas se discute sim, pois é uma instituição com grande poder dentro da sociedade e 
controla muitos seres e discursos. A Igreja Universal do Reino de Deus não foi a primeira 
e nem vai ser a última a fazer isso, mas o nosso papel enquanto historiadores é registrar 
esses acontecimentos. 
 
2 DESENVOLVIMENTO 
 

Para entender como a Igreja Universal do Reino de Deus funciona, precisamos de 
uma breve contextualização histórica para esclarecer possíveis desentendimentos que 
são comuns a leigos do estudo sobre protestantismo, pentecostalismo e 
neopentecostalismo. Existem duas principais vertentes do protestantismo: as igrejas 
luteranas244 e calvinistas (anglicanas)245. É importante ressaltar isso, pois essas igrejas 
agem de forma diferente. No luteranismo, a salvação só pode ser alcançada por meio da 
fé e de Jesus; já no calvinismo surgiu a Teologia Reformada que diz que a vida inteira do 
homem é um culto a Deus, além de afirmar que o trabalho era uma das formas de se atingir 
a salvação, pois dignifica. Quando essas religiões chegam ao Novo Mundo, elas se 
proliferam das mais diversas formas, sendo uma delas o pentecostalismo norte-
americano. Pode-se dizer que a Doutrina da Prosperidade Iurdiana é uma forma de 
herança das políticas religiosas calvinistas. 

O comércio de indulgências praticado pela IURD (Uma prática cristã r é 
caracterizado pela junção da doutrina da prosperidade com a promessa da cura divina ou 
de salvação, em que se propõe uma troca de cunho financeiro com Deus na busca da 
obtenção por essas graças. Esse fenômeno levou ao número crescente de fiéis nas igrejas 
neopentecostais nos últimos anos, daí surge a necessidade de se construir uma história 
dessas instituições e suas práticas. 

Assim, o presente trabalho busca investigar a construção de práticas similares ao 
comércio das indulgências que, durante a Idade Média, levou a abusos de poder cometidos 
pela Igreja Católica. Através de trocas financeiras, foram feitas concessões em que os 
clérigos prometiam, dentre muitas coisas, o perdão para todos os pecados, 
consequentemente, conseguia-se uma passagem de ida para o céu. Na 
contemporaneidade e relíquias sagradas pela Igreja Universal do Reino de Deus, 
demonstrando a partir da análise uma ligação existente entre fé, dinheiro e poder nos 
discursos que possuem como base o imaginário religioso. Além disso, utilizo livros, 
processos crimes, vídeos e reportagens da Igreja Universal do Reino de Deus.  

Utilizo o método de análise automática do discurso, baseado na linguística, de 
Michel de Pêcheux (2010). Como forma de ferramenta para a formação de um saber 
interdisciplinar, uso Roger Chartier (1998) para mostrar como a representação que surge 
através destas instituições se transforma em máquina de fabricação de respeito e de 
submissão, gerando um poder exercido por meio da dissimulação. Foucault (2004) 
corrobora para exemplificar como as instituições sociais criam e controlam determinadas 
formas de discurso e impedem a manifestação de outras formas, demonstrando que o 
discurso pode ser uma forma de poder. Além disso, utilizo como aporte teórico o sociólogo 
Peter Ludwig Berger (2004) que trabalha com elementos para uma teoria sociológica da 

 
244 ESPÍN, Orlando O.; NICKOLOFF, James B. Um dicionário introdutório da teologia e dos estudos religiosos. 

Collegeville, Minnesota: Liturgical Press, 2007. 
245 KUYPER, Abbraham. Calvinismo. Editora Cultura Cristã, 2002. 
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religião, e Marx Weber a partir da obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo 
(2004). 

Na Revista de História da Biblioteca Nacional, Angélica Barros (2012) apresenta o 
desenvolvimento das religiões protestantes. A IURD surge, em 1977, de um dos ramos do 
protestantismo anglicano, tendo como forte base o Movimento Missionário Norte 
Americano e se desenvolve a partir de igrejas pentecostais, como a Igreja da Nova Vida. 
Fundada em 1977, a Igreja Universal do Reino de Deus é uma instituição neopentecostal, 
ou seja, do novo pentecostalismo, o que eles consideram uma nova vertente e prega-se 
uma doutrina de prosperidade juntamente a fé. Sua popularização, no entanto, só vem a 
partir da metade da década de 1980 dada à maneira como a igreja trabalha, utilizando-se 
de milagres individuais e promessas de prosperidade (financeiras) como meio de atrair e 
satisfazer os fiéis (BARROS, 2012). 

Orivaldo Júnior (2012) também escreveu um artigo para a Revista de História da 
Biblioteca Nacional, em que menciona como o pentecostalismo surge nos EUA, após o 
surgimento do protestantismo e se apoiando do mesmo, mas diferindo na crença no 
Espírito Santo, na forma como se estuda a Bíblia, e os pastores das igrejas pentecostais ou 
neopentecostais não precisando de formação teológica para a pregação. Também 
ressaltando que tanto nas igrejas pentecostais quanto nas protestantes, a cura ou salvação 
divina deve ser alcançada através da fé, não possuindo qualquer cunho monetário. 

O recorte temporal da pesquisa vai dos anos de 1992, quando ocorreu a prisão do 
pastor e fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, por “delitos de 
charlatanismo, estelionato e lesão à crendice popular” e se estende até 2015, em que 
existem as últimas condenações conhecidas que envolvam a IURD (ESTADÃO, 2009). 

Mas como se dá esse tipo de milagre? A Igreja possui uma política de dízimo 
praticamente obrigatório, em que quanto maior a contribuição, maiores seriam as graças 
alcançadas e mais próximo ficaria da salvação. Exemplo disto foram as doações feitas para 
a construção do Templo de Salomão, em que o mínimo pedido era de R$ 1.000,00, que 
através desta doação, segundo a igreja, Deus os faria grande. Promessas de cura e 
exorcismos também são frequentes, responsabilizando, principalmente, o diabo por tudo 
aquilo que acontece de errado (ORIVALDO JÚNIOR, 2012). 

 
Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios; 
de graça recebestes, de graça daí. Não vos provereis de ouro, nem de 
prata, nem de cobre nos vossos cintos; nem de alforje para o caminho, 
nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão; porque digno é o 
trabalhador do seu alimento. (BÍBLIA, 2008, Mateus 10:8-10, grifo nosso). 

 
Edir Macedo, em entrevista para o programa Conexão Repórter da Rede Record de 

televisão, diz não ser um líder religioso, mas sim “o fundador de uma universidade que 
ensina as pessoas a viverem corretamente o caminho de Deus”, mas o mesmo não vive de 
acordo com o que prega, já que a bíblia diz que não se deve enriquecer às custas do 
evangelho. Um dos motivos porque muitos não consideram a Igreja Universal do Reino de 
Deus uma instituição evangélica, protestante ou mesmo neopentecostal, é porque não há 
qualquer semelhança entre o pentecostalismo e protestantismo com neopentecostalismo 
praticado pela IURD. Por isso, não se pode utilizar uma expressão que remete a um pós-
pentecostalismo, mas sim iso-pentecostalismo ou pseudo-pentecostalismo, uma igreja 
que parece ser neopentecostal até mesmo por se definir publicamente como uma, porém 
não é diante de suas práticas (CORTEN; MARSHALL, 2001). 
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Outro fato interessante sobre os discursos proferidos pelos pastores da Igreja 
Universal é como eles são característicos, tendo grande utilização da dialética, 
desenvolvendo uma argumentação quase impossível de se refutar acerca daquilo que é 
debatido ou questionado. Também utilizam da retórica e oratória, em que não buscam a 
real verdade, mas sim uma maneira de vencer as discussões e responder as questões 
levantadas pelos fiéis, sem possuir uma real fundamentação ou argumentos válidos. 
Quase como uma falácia, mas não no sentido de raciocínio incorreto, mas na utilização de 
argumentos que são psicologicamente persuasivos, provocando a aceitação de uma 
conclusão, lembrando bastante a maneira como os políticos lidam com as multidões, 
quase que fazendo propaganda (COPI, 1978). 

 
Em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 
selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 
procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, 
dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 
materialidade (FOUCAULT, 2004, p. 8-9). 

 
Nas igrejas neopentecostais há uma proposta de diálogo individual que atrai 

muitas pessoas. É uma religião em que o fiel se sente participante, mas que também 
destaca o papel de poder dessas instituições. Seus discursos constroem um código de bom 
comportamento e também utilizam do medo do desconhecido, do diabo para estabelecer 
uma representação, impondo crenças em comum. Também é bastante difundida a ideia 
de que eles são os escolhidos e de que seu Deus é o Deus certo, tendo como missão de vida 
agradar a Este, não se deixando dominar pela vontade do mundo, pois esta não seria a 
vontade de Deus (BARROS, 2012). 

É notável como o imaginário religioso possui uma forte influência sobre essas 
pessoas, e é importante compreender que o mesmo pode ser usado de forma distorcida e 
manipulada, já que possui acesso e divulgação privilegiados pelos meios de comunicação 
para então ser passado aos fiéis, sendo compreendido da maneira desejada por aqueles 
que constroem, controlando a reprodução discursiva socialmente. 

A IURD se constitui como uma elite simbólica, pois seu funcionamento é como o de 
uma empresa que vê os fiéis como um mercado, investindo na máquina midiática por meio 
de programas e propagandas para dar uma fundação para a contínua expansão, tendo 
como alvo pessoas das classes mais baixas que buscam além de cura, ascensão econômica 
e social, que através do dízimo criam uma relação do Homem com o divino.  

A partir dos livros O Bispo: A História Revelada (2007), Doutrinas da Igreja 
Universal (1998), Os Mistérios da Fé (1999) e O significado espiritual do dízimo e das ofertas 
(2018), escritos pela principal liderança da IURD, Edir Macedo, procuro fazer uma 
reflexão sobre os discursos do mesmo e sua noção de fé, e as estratégias discursivas 
utilizadas tendo como propósito a dominação, por meio do proselitismo. Mas diferente 
dos demais protestantes que se prendem muito a pregação através do escrito, na IURD, 
esse forte investimento na mídia tem como propósito atingir as massas e deu certo, pois 
quebrou com a visibilidade restrita que eles possuíam.  

A mídia possibilitou o contato da igreja com um novo tipo de fiel, através de sua 
proposta de resoluções imediatas, principalmente, as relacionadas a problemas de saúde, 
familiares e financeiros. Criou-se um sistema que valoriza o consumo, começando dentro 
dos próprios templos e chegando a vida dos fiéis, que estabelece o sofrimento como algo 
a ser transpassado para se obter as bênçãos de Deus. Porém, para sair dessa condição de 
sofrimento deve-se colocar o dinheiro no altar.  
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Por não ter uma escola teológica formando suas lideranças, a pessoa que assumiu 
esse papel foi justamente Edir Macedo. Ele já publicou mais de 34 livros, em que através 
de sua leitura e interpretação, cria o credo para sua própria religião e o ideal do seu 
seguidor, em que se deve seguir a hierarquia instituída pela própria religião. Essas obras 
produzidas por Edir são repetidas por todos os bispos e pastores, no esforço para 
legitimação da IURD em meio ao público.  

Além de tudo mencionado, outro aspecto muito marcante no discurso da Igreja 
Universal é sua retórica anti-afro, o que é irônico, pois ela mesma é sincrética e utiliza 
vários elementos ritualistas que vemos nos rituais para expulsar os demônios e o mal do 
corpo das pessoas. Sobre isso, Ferreti afirma que 

 
Toda religião se pretende verdadeira e pura. Sabemos que o ideal de 
pureza é uma construção ideológica. Os líderes e os participantes de 
qualquer religião procuram exercer sua prática religiosa da forma que 
consideram melhor possível. Pretendem e tentam fazer tudo do modo 
mais correto e bem feito. Por isso no ambiente religioso, a arte, a estética 
e a beleza, costumam estar presentes e próximos, na música, na dança, na 
pintura, na escultura, na literatura, na culinária, no vestuário, etc. Arte e 
religião constituem fenômenos difíceis de separar, tanto pela atitude de 
contemplação mística existente em ambos como pela teatralidade do 
desempenho da liturgia. (FERRETI, 1998, p. 184). 

 
Na verdade, toda religião é sincrética. Porém, o termo sincretismo pode ter 

diferentes conotações (positivas ou negativas), assim muitos pesquisadores chegam a 
evitá-la, pois causa um aparente mal-estar por ser associada a uma “poluição” do 
catolicismo, uma prática herege (FERRETI, 1998, p. 183). Prefiro interpretar como uma 
adaptação ou reinterpretação que possibilitou o surgimento de algo genuinamente 
brasileiro entre nós, não se restringindo apenas ao âmbito religioso.  

 
Figura 1 – Rabinos criticam uso de símbolos judaicos no templo de Salomão 

 
                   Fonte:https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2014-09-08/rabinos-criticam-uso-de-

simbolos-judaicos-no- templo-de-salomao.html 
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A IURD prefere pensar que está seguindo o velho evangelho e se apega bastante as 
antigas tradições judaico-cristãs246, outra forma de se colocar como a igreja dos 
escolhidos. Isso fica ainda mais notável quando analisamos as roupas que os bispos 
andam usando ultimamente, como se fossem rabinos, utilizando-se dos símbolos judaicos, 
principalmente, desde que o Templo de Salomão foi aberto. O Judaísmo é uma religião 
milenar e ortodoxa, mesmo em suas mais leves doutrinas, quando comparada a Universal. 
Entretanto, a utilização desses símbolos tem como único propósito o show midiático em 
si, pois é uma religião totalmente pós-moderna, em que a ligação do dinheiro com a fé tem 
propósitos claramente proselitistas.  

 
Figura 2 – Edir Macedo, da Igreja Universal, declara apoio a Bolsonaro 

 
Fonte:http://www.saomateusnews.com.br/2018/09/30/edir-macedo-da-igreja-universal-
declara-apoio-a-bolsonaro 
 

Como mencionei anteriormente e visto na comparação das imagens, a IURD 
sempre busca outras maneiras de se legitimar, mas, por mais que eles tentem, não irão se 
assemelhar ao judaísmo (e sabem disso), pois ela é uma religião adaptada ao ambiente 
que surgiu, ou seja, maniqueísta e capitalista. 

Ao encontrar pessoas numa situação de fragilidade, elas são capturadas em uma 
armadilha que propõe a resolução de todos os seus problemas e são acomodadas no 
discurso confortador que é ter todos os seus problemas resolvidos. Através do contato 
mais próximo, a IURD consegue envolver seu público-alvo com facilidade, pois tem uma 
ótima retórica e conhecimentos bem além do que as pessoas para quem pregam. A partir 
disso, o imaginário religioso tem muita influência, pois dá poder aos pastores para impor 
aos fiéis suas noções científicas, sociais e sobrenaturais, tudo através da fé.  

 
Há garantias de Deus de que tudo é possível através do poder da fé. De 
fato, ela é a energia divina dentro de nós, que nos privilegia com o direito 

 
246 Rabinos criticam uso de símbolos judaicos no Templo de Salomão. Disponível em: 
/https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2014-09-08/rabinos-criticam-uso-de-simbolos-judaicos-no-
templo-de-salomao.html/. Acesso em: 03 dez. 2018. 
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de projetarmos o nosso futuro. A partir do momento em que a pessoa 
investe na fé, toma posse da autoridade divina para determinar tudo 
aquilo que deseja e quer. Pela fé é possível visualizar o futuro e 
estabelecer metas a alcançar, mesmo que, naturalmente, as condições não 
existam, ou seja, adversas para tal. Nesse aspecto, a fé é a ferramenta com 
a qual se fabrica e molda o destino do jeito que se quer. (MACEDO, 1999, 
p.53). 

 
Edir Macedo e os seus passam a dirigir a massa que comparece aos seus cultos por 

meio dos seus discursos e cobram de seus praticantes a fé cega e absoluta, em que não é 
preciso racionalidade, pois ela pode quebrar a ligação com Deus. Esse é um sacrifício 
necessário, e para a IURD é esse sacrifício que constitui a ligação com o sagrado e o 
espírito santo. Assim, só através da total devoção, poderemos alcançar nossos objetivos e 
desejos, fazendo-os virar realidade (MACEDO, 1999, p. 45). Cria-se uma teologia do desejo 
material, e uma dependência entre Deus, pastor e fiel, pois os pastores e a IURD surgem 
como facilitadores desse caminho para a obtenção de todas as coisas desejadas e 
necessárias.  

A proposta teológica iurdiana é baseada na prerrogativa de que Edir Macedo e seus 
escolhidos são os únicos que entenderam realmente a narrativa bíblica e podem divulgá-
la, quase como novos profetas essenciais para revelar o Deus verdadeiro, o “Deus vivo”. 
Por meio de seu ponto de vista mercadológico, ela tem um projeto de contínua expansão 
de sua influência com sucesso, espalhando-se por mais de 180 países247 e tendo um 
número considerável de fiéis pelo mundo que a blinda de todos os escândalos existentes 
desde sua fundação.  

Esse avanço rápido da Doutrina da Prosperidade se dá justamente porque ela apela 
para os desejos e necessidades humanas. O seu crescimento no Brasil e na América Latina, 
como em países da África, se dá pela influência direta da desestruturação da sociedade, 
principalmente, causada pela desigualdade, ou seja, a maior parte da riqueza do nosso 
país se situa na mão de uma minoria, e todo o resto da população passa a vida lutando 
para chegar a esse topo (a maioria sem conseguir).  

 
Os dízimos e as ofertas são tão sagrados e tão santos quanto a Palavra de 
Deus. Os dízimos significam fidelidade, e as ofertas, o amor do servo para 
com o Senhor. Não se pode dissociar os dízimos e as ofertas, o amor do 
servo para com o Senhor Jesus, uma vez que eles significam, na verdade, 
o sangue daqueles que foram salvos em favor daqueles que precisam ser 
salvos248. 

 
O dízimo surge como o milagre que irá levar essas pessoas a ascenderem 

socialmente, e a doação para a IURD vira salvação, pois é o sacrifício que o levará até a 
vida eterna, além de uma vida abundante. Mas para isso, o fiel deve fazer uma doação de 
10% do que recebe, obrigatoriamente, porém isso, muitas vezes, não é o suficiente para 
os pastores e eles recorrentemente pedem que doem em quase todos os cultos. Essa 
corrente de doações é mantida pelos discursos feitos nos cultos, ou seja, como Deus 

 
247 Disponível em: /http://portugues.christianpost.com/news/domingo-espetacular-mostra-os-35-anos-
da-igreja-universal-por-que-ela-e-diferente-de-outras-igrejas-12476/. Acesso em: 03 dez. 2018.  
248 Eu sou a universal. Disponível em: / http://www.eusouauniversal.com/em-que-cremos/. Acesso  em 03 
de dez. 2018. 
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mudou a vida das pessoas de forma inimaginável, mas principalmente no aspecto 
financeiro.  

A compra da Record foi estratégica e teve grande influência no crescimento da 
IURD, pois por meio dela se podem divulgar abertamente os cultos e programas 
evangélicos que demonstram as doutrinas da Universal em seus mais diversos aspectos 
como, por exemplo, o programa Fala Que Eu Te Escuto e novelas bíblicas como Os Sete 
Mandamentos. Todos esses programas religiosos possuem um discurso que compreende 
os interesses dos líderes da referida Igreja, pois tem um caráter ideológico fundamentado 
nos discursos teológicos iuridianos. Isso tudo reforça a Doutrina da Prosperidade e a 
venda de suas relíquias sagradas, trazendo um ganho financeiro para a Record que 
compreende bem mais do que o dízimo, pois se transforma em influência.  
 
3 REFERENCIAL TEÓRICO  
 

A pesquisa histórica visa analisar o Movimento Neopentecostal no Brasil a partir 
da Igreja Universal do Reino de Deus, tratando-se de estudo qualitativo voltado para a 
compreensão dos fenômenos socioculturais que envolvem a relação entre fé, dinheiro e 
poder em suas possibilidades e limites. As matérias publicadas tratam sobre os processos 
e as denúncias de maior relevância envolvendo a IURD, dentre elas sonegação fiscal, 
discriminação religiosa, estelionato, entre outras. As mesmas também ajudam a ver como 
a doutrina da prosperidade funciona, demonstrando como a igreja tem influência sobre 
seus fiéis, juntamente com as fontes audiovisuais. 

A análise dessas fontes tem diferentes propósitos, dentre eles estudar a relação da 
religião para com a sociedade, tendo como foco as religiões protestantes e pentecostais; 
ver o desenvolvimento e trajetória das mesmas e descobrir os possíveis motivos pelo 
crescimento acelerado delas, tendo como ajuda meios como a mídia, doutrinas, ambição, 
política etc., suas semelhanças e diferenças.  

O presente estudo trabalha com fontes de dados primárias e secundárias, de cunho 
qualitativo. Trata-se de um estudo bibliográfico, que também se apoia em fontes 
audiovisuais para comprovação, contendo uma análise textual e visual do discurso 
produzido pela IURD, demonstrando a doutrina de prosperidade atrelada à política de 
individualidade da instituição, por meio de livros, entrevistas e vídeos produzidos pela 
própria instituição religiosa na televisão e no YouTube.  

Também são utilizadas outras fontes escritas, sendo elas matérias de jornais e 
revistas sobre as práticas milagrosas e ilícitas da IURD; as obras Microfísica do Poder 
(2000), A Ordem do Discurso (2004) e Arqueologia do Saber (2004) de Michel Foucault, 
utilizando-se de seu método para analisar tanto o discurso quanto a relação de poder que 
se institui entre a Igreja Universal do Reino de Deus e seus fiéis, juntamente a Invenção do 
Cotidiano de Certeau (2007) e A História Cultural entre Práticas e Representações de 
Chartier (1998), investigando como as instituições se estabelecem nesse lugar de poder 
sobre as pessoas, dentre outros, para então responder a hipótese de que atualmente ainda 
existem práticas que remetem ao comércio das indulgências, transpassando a Idade 
Média e a modernidade, chegando à contemporaneidade por meio das igrejas 
neopentecostais.  

O estudo tem como base o método de análise automática do discurso baseado na 
linguística da Escola Francesa dos anos de 1970, como forma de ferramenta para a 
formação de um saber interdisciplinar que ajuda a exemplificar como as instituições 
sociais criam e controlam determinadas formas de discurso e impedem a manifestação de 
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outras formas, demonstrando que o discurso pode ser uma forma de poder. Na presente 
pesquisa, vemos como a prática discursiva da IURD tem como intenção a obtenção de 
poder, pois seu discurso messiânico-midiático tem influência direta na vida de seus fiéis, 
uma vez que esses devem seguir o plano político-social instituído pela IURD. Os pastores, 
como enunciadores desse discurso, guiam seus fiéis de acordo com o que lhes é 
conveniente. Utilizo o livro Análise Automática do Discurso (1969) de Michel Pêcheux e 
três obras de Michel Foucault: Arqueologia do saber (2004), Microfísica do poder (2000) e 
a Ordem do discurso (2004). 

Para entender melhor o imaginário religioso, utilizo a obra O dossel sagrado (2004) 
de Peter Berger, e A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo (2004) de Max Weber, 
ambas proporcionam um maior aprofundamento acerca dos elementos que constituem 
uma religião e como ela possui um forte fundo ideológico, visto que este é atrelado ao 
discurso como forma de persuasão, analisando com mais propriedade a relação das 
religiões para com a sociedade, tendo como foco as religiões protestantes e pentecostais.  

Quanto a História das Representações, utilizo a obra A invenção do cotidiano 
(2007), de Michel Certeau, que possui uma recíproca da análise que Michel Foucault fez 
das estruturas do poder, além disso, A história cultural entre práticas e representações 
(1998), de Roger Chartier, que aborda como a realidade social é construída e as 
representações do mundo social são sempre determinadas pelos interesses do grupo que 
as forjam, criando percepções do social que não são discursos neutros, de forma alguma. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esse trabalho teve como objetivo provar que realmente existem práticas cristãs 
que mudaram através dos séculos e que se ressignificam, mas são pouco discutidas. A 
religião tem uma prerrogativa diferente dos outros objetos de pesquisa, comprovada 
geralmente pelo velho ditado “religião não se discute”, mas deve ser discutida, pois é uma 
instituição com grande poder dentro da sociedade e controla muitos seres e discursos. A 
Igreja Universal do Reino de Deus não foi a primeira e nem vai ser a última a fazer isso, 
porém o nosso papel enquanto historiadores é registrar esses acontecimentos. Segundo 
Kyuper, 

 
O principal propósito da religião continua sendo ajudar o homem, e visto 
ser entendido que o homem é digno da graça por sua devoção, é 
perfeitamente natural que o homem de piedade inferior deva invocar a 
mediação do homem mais santo. Outro deve procurar por ele o que ele 
não pode procurar por si mesmo. (KYUPER, 2002, p. 58). 

 
Não tenho como intenção dizer que todos os pastores são assim, pois as religiões 

evangélicas têm um papel muito importante dentro da sociedade em reabilitação e auxílio 
de pessoas, sem exploração. Elas servem como uma rede de apoio que, muitas vezes, supre 
o papel do governo quando este não cumpre com seu papel de proteção ao cidadão. Muito 
menos, tive a intenção de criticar a fé de qualquer fiel, pois temos livre-arbítrio e podemos 
crer em qualquer coisa, contanto que não afete outras pessoas.  

Critico diretamente os pastores que se utilizam da boa-fé alheia e, desde o início, 
foi isso que me perturbou e me levou a pesquisar sobre a IURD. A IURD, através de seus 
métodos, proporciona os meios para a salvação e para a suavização do sofrimento através 
do medo que ela mesma causa, ao dizer que os fiéis que não se encaixam em seus moldes 
serão amaldiçoados e terão uma vida de desgraças e tristezas.  
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A prosperidade aparente funciona como um chamariz e atende aos 
anseios de ascensão. A liberdade de expressão religiosa, o êxtase 
franqueado a todos, a encenação de uma luta “espiritual” em curso, o 
autoritarismo das lideranças secundados pela “iluminação divina” 
veicula a segurança desejada, ao mesmo tempo que sacia a vontade de 
poder de uma população alijada historicamente de sua participação 
política. (CEDI, 1991, p.13). 

 
Segundo Foucault (2004, p. 39), “pela partilha de um só e mesmo conjunto de 

discursos que indivíduos, tão numerosos quanto se queira imaginar, definem sua pertença 
recíproca”. Tendo como base essa perspectiva, ao estudar esse fenômeno religioso, 
entendi suas práticas e a construção de suas verdades. Suas doutrinas legitimam seus 
discursos e constroem uma lógica de coerção, que através do sentimento de inclusão 
criam um sentimento de compartilhamento entre os indivíduos dessa fé e, 
consequentemente, um sentimento de pertencimento, pois aquele é seu povo.   

O discurso religioso se põe em igualdade com as outras ciências e saberes nessa 
relação de disciplina e doutrinação. A História, por meio da Análise do Discurso (AD), 
provém as ferramentas necessárias para a escrita de uma história das religiões, pois 
enriquece as concepções acerca das relações de poder e regimes que elas se inserem. Além 
disso, rompe com as noções hegemônicas, refletindo sobre temática religiosa e a 
constituição de sujeitos, pois a IURD é uma instituição e, como todas as outras, tenta 
fabricar e disciplinar o indivíduo, adestrando-o às suas necessidades, regulando seus 
comportamentos, hierarquizando-o dentro desta relação de poder e saber, possibilitando 
criação de corpos dóceis e úteis (FOUCAULT, 1977, p. 148). 

 
A disciplina é uma técnica de poder que implica uma vigilância perpétua 
e constante dos indivíduos. Não basta olhá-los às vezes ou ver se o que 
fizeram é conforme a regra. É preciso vigiá-los durante todo o tempo da 
atividade de submetê-los a uma perpétua pirâmide de olhares. É assim 
que no exército aparecem sistemas de graus que vão, sem interrupção, do 
general chefe até o ínfimo soldado, como também os sistemas de 
inspeção, revistas, paradas, desfiles, etc., que permitem que cada 
indivíduo seja observado permanentemente (FOUCAULT, 2000, p. 106). 

 
Dentro da perspectiva foucaultiana (2000), pessoas vivem suas crenças, sua 

religiosidade e criam uma identidade acerca disso, em que há o controle por parte das 
instituições religiosas. Sendo assim, o estudo do movimento evangélico neopentecostal 
no Brasil beneficia a produção de novos estudos da História Cultural, compreendendo a 
diversidade religiosa existente e os sentidos que a mesma possui em seus diferentes 
grupos, entendendo a heterogeneidade dessas minorias que buscam um lugar na 
sociedade para se encaixarem.  

O dinheiro é mencionado com muita facilidade e com frequência pelos pastores da 
IURD. Isso cria uma normatização desses processos “dizimáticos”, em que se promete 
saúde, felicidade, prosperidade e outros milagres, contanto que o fiel doe o máximo 
possível (muitas vezes, os 10% não são suficientes) e, é por causa disso, que a IURD 
consegue tanto retorno financeiro. 

 
A doutrina liga os indivíduos a certos tipos de enunciação e lhes proíbe, 
consequentemente, todos os outros; mas se serve, em contrapartida, de 
certos tipos de enunciação para ligar indivíduos entre si e diferenciá-los, 
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por isso mesmo, de todos os outros. A doutrina realiza uma dupla 
sujeição: dos sujeitos que falam aos discursos e dos discursos ao grupo, 
ao menos virtual, dos indivíduos que falam. (FOUCAULT, 2004, p. 43). 

 
Enfim, mostra-se mais de uma vez que o dízimo enquanto doação virou o pilar 

dessa religião, e se mantém como uma constante quando cobra a frequência do fiel. As 
igrejas neopentecostais enquanto instituições floresceram no Brasil quando seria 
impossível ter acontecido o mesmo em outros lugares, em que as religiões protestantes 
clássicas dominam. Aqui, o sincretismo é algo que acontece em todas as instâncias sociais, 
isso cria um fator surpresa, principalmente, quando estamos habituados a uma nação 
classicamente católica.  A renovação atrai a promessa de resolução de problemas ainda 
mais.  

Existe também uma competição muito grande entre a Igreja Universal, com Edir 
Macedo, a Igreja Internacional da Graça que tem como figura principal R.R. Soares e a 
Igreja Mundial do Poder de Deus que tem como representante Valdemiro Santiago. Todas 
elas são o resultado das transformações de nossa sociedade, em suas rupturas e 
continuidades, e a IURD é reflexo da própria sociedade brasileira. A teologia midiática 
presente no culto dessas igrejas neopentecostais nos coloca em frente ao altar, mesmo 
dentro de casa, e a televisão vira um púlpito. A Teologia da Prosperidade funciona, mas 
devemos pensar em quem realmente são os maiores beneficiários dessa doutrina, e é 
disso que se trata esse estudo. 

 Portanto, a presente pesquisa é uma análise ético-moral, na qual utilizo a retórica 
da própria IURD e do Bispo Edir Macedo para fazer um paralelo com a História. Não há 
qualquer problema em se pagar dízimo ou fazer doações, mas tendo em mente as normas 
jurídicas e morais, devemos pensar no aspecto deontológico, pois existe uma forma desta 
mesma ser feita e há limites que ao serem ultrapassados levaram a condenação da Igreja 
Universal do Reino de Deus e outras neopentecostais.  
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CUIDADO ESPIRITUAL E CONTROLE: ESTUDOS SOBRE RELIGIÃO EM PRISÕES 
EUROPEIAS SERVEM PARA COMPREENDER A RELIGIÃO EM PRISÕES BRASILEIRAS?  

 
Lidyane Maria Ferreira de Souza 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

As repetidas análises e revisões das noções de secularismo e pós-secularismo 
apontam para a persistência da religião nas sociedades contemporâneas. Esta 
persistência por vezes decorre da observação de algumas continuidades notáveis, como a 
permanência do discurso sobre a importância da religião para a recuperação da pessoa 
presa, bem como as práticas institucionais que definem discricionariamente o lugar e o 
modo da religião dentro da prisão, sempre tomando por padrão de prática religiosa 
aquela que é a da maioria da população. Como lembra Sullivan, “prisons are perhaps 
ironically, places where one cannot get away from the state’s relationship to religion.” 
(SULLIVAN, 2009, p. 6) Pode-se então afirmar que a estreita relação entre 
presença/ausência da religião nas prisões e relação entre Estado e religião é 
determinante dos espaços, funções e modos pelos quais as pessoas vivem a religião na 
prisão? 

A busca por linhas de resposta a esta provocação foi delimitada aqui na observação 
da presença/ausência da religião na prisão a partir da prestação da assistência religiosa, 
com o objetivo de checar os usos que Administração e pessoas presas fazem da presença 
da religião neste ambiente no qual o Estado exerce sozinho o monopólio da força e que 
acaba se assemelhando a uma esfera privada dentro do Estado. Para a verificação destes 
usos, são a seguir analisados estudos sobre a presença da religião nas prisões, a partir de 
dois critérios principais: pesquisas comparativas e pesquisas que efetivamente ouviram 
as pessoas presas. O primeiro critério permite aprofundar, a partir das semelhanças, a 
pesquisa sobre o que caracteriza a interação entre a lógica de regulação da religião e a 
lógica institucional específica da prisão. O segundo critério permite analisar as agências 
das pessoas presas, nos interstícios dessa regulação. No conjunto dos textos selecionados, 
estão os trabalhos de James Beckford e de Irene Becci; o número especial da revista 
Archives de sciences sociales des religions (2011, 1), sobre Prison et Religion en Europe, 
coordenado por Irene Becci; o relatório de pesquisa “L’assistenza religiosa in carcere. 
Diritti e diritto al culto negli istituti di pena del Lazio” (2012), dirigida por Massimo Rosati, 
no Centre for the Study and Documentation of Religions and Political Institutions in Post-
Seular Societies, da Universidade de Roma Tor Vergata; e a publicação dos textos 
discutidos durante o workshop “The Formatting of Religions: Religious Accommodation 
in Prisons and the Military” (Fevereiro de 2013), promovido pelo grupo de pesquisa 
ReligioWest, dirigido pelo prof. Olivier Roy, no European University Institute (Int J Polit 
Cult Soc (2015) 28). 

Os estudos sobre presença (e ausência) da religião na prisão em sociedades de 
estrutura constitucional democrática permitem um olhar ainda mais apurado sobre essa 
relação entre Estado e religião, porque levam ao extremo o dilema (GIUMBELLI, 2002) da 
presença da religião nessas sociedades, uma vez que o exercício religioso goza do estatuto 
de liberdade fundamental, ao passo em que a vida das pessoas presas é uma vida 
altamente regulada pelo próprio Estado, desde as altas hierarquias até a burocracia de 
rua (LIPSKY, 2019). Contudo, retornam as perguntas: estão tais espaços já completamente 
determinados pelas permanências estruturais da relação entre Estado e religião de 
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Estado? Ou é possível que a religião ocupe outros espaços e tenha também outras funções 
dentro da prisão? 

 

2 RUPTURA DA UNIDADE RELIGIOSA’ NAS PRISÕES: A PRESENÇA DE IMIGRANTES 
 

Em 2010, tratando da legislação italiana sobre assistência religiosa, Nicola Fiorita, 
professor de Direito Eclesiástico, indica que as funções atribuídas à religião dentro das 
prisões eram, em geral, de controle, de reeducação e “come narrazione del mondo capace 
di consolare il detenuto o di dare senso al suo percorso di vita, passata e futura”, mas 
observa que a assistência religiosa parecia conservar, ao menos parcialmente, “il ruolo 
terapeutico di rieducazione e di emenda del condannato”. Tais funções, de um lado, não  
seriam mais compatíveis com o reconhecimento do direito à liberdade (e igualdade) 
religiosa e a laicidade do Estado na nova realidade constitucional e, por outro, não são 
adequadas para a nova realidade das prisões nas quais “le pratiche religiose acquisiscono 
un ruolo centrale nella ridefinizione dell'identità individuale e collettiva del detenuto 
immigrato”. (2010, p. 21) Em sua fala, Fiorita indica o problema que se apresenta a 
pesquisadoras/es da religião nas prisões europeias: a ruptura de uma suposta 
uniformidade religiosa a partir da presença de imigrantes. Assim, embora as 
observações se refiram ao contexto italiano, são compartilhadas também por 
estudiosas/os de outros contextos europeus, nos quais convivem o reconhecimento 
relativamente declarado de uma religião nacional e uma crescente pluralização religiosa 
da composição da população prisional. Acrescente-se, ainda, que a função de controle 
não foi totalmente abandonada, como ilustra o interesse crescente pelo emprego de 
capelães muçulmanos nas prisões inglesas e francesas, com o objetivo de contrastar a 
tendência de autoproclamação de imãs entre pessoas presas que, alega-se, por 
desconhecimento teológico, poderiam conduzir o grupo de fiéis à radicalização 

 

2.1 Estado e Igreja oficial: assistência religiosa, pastoral e espiritual na prisão 
 

O lugar e os sentidos atribuídos à religião dentro dos estabelecimentos de pena 
têm sido descritos através da referência à assistência religiosa, pastoral e espiritual. A 
assistência pastoral teria por função a proteção do sujeito e a sua integração à sociedade, 
como uma ovelha que é tangida pelo pastor para que não se perca do rebanho, enquanto 
que a assistência espiritual seria individualizada, no sentido de fornecer ao indivíduo 
meios para que ele possa dar sentido a sua existência neste mundo (BECCI, 2011, p. 70). 
Os dois tipos de assistência coexistem e são empregados com vistas à reabilitação social, 
demonstrando que a conexão entre isolamento e comprometimento religioso ainda 
justifica e de certo modo legitima a prisão, onde o envolvimento religioso das pessoas 
presas (com as religiões estabelecidas) é percebido como reflexo de uma habilidade 
pessoal de adaptação ao modelo de sujeito desejado (BECCI, 2011, p. 76). 

Após conduzir pesquisas na Itália, na Suíça e na Alemanha (especialmente no que 
corresponde geograficamente à antiga parte Oriental), Irene Becci observou que a 
assistência de tipo pastoral seria mais frequente “where a certain overlap exists between 
integration into a religious community and integration into the secular community”, 
(BECCI, 2011, p. 81) como no caso italiano. A propósito das prisões pesquisadas na Itália: 

 
 

Over half of the Italian inmates I interviewed were regularly involved in 
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religious activities. They clearly stated that their level of religious 
practice had increased in prison, and they gave a wide range of reasons 
why this was so. Interestingly, most of them were affiliated with an 
established religion (BECCI, 2012, p. 175). 

 

Além disso, a importância atribuída, em diversos relatos de capelães e pessoas 
presas, ao fornecimento de itens materiais certamente influenciou a classificação da 
Itália como um país em cujas prisões a assistência de tipo pastoral supera a de tipo 
espiritual. Segundo Becci, a Alemanha ficaria a meio caminho entre a Itália e a Suíça. 
Nesta última, a presença proporcionalmente maior de profissionais da assistência, tais 
como psicólogos, permite que os próprios capelães definam seu trabalho em termos de 
assistência espiritual (BECCI, 2012, p. 174). 

Para a pesquisadora, as teses de Foucault sobre o poder pastoral indicam que não 
há propriamente uma perda de poder por parte das igrejas cristãs, mas sim uma 
anexação do exercício do poder pastoral que o Estado toma/copia das igrejas cristãs, 
estendendo-o para instituições não religiosas: “Foucault observes that it is not rivalry 
that exists between the two powers, but that an individualizing tactic develops in all 
social institutions, including the familiy, medicine, psychiatry, education, the workplace, 
and so on.” (BECCI, 2012, p. 17). 

A noção de micropolítica, por sua vez, desloca a atenção do nível governamental 
do discurso político para o poder social difuso nas práticas daqueles que reproduzem 
ideologias. A combinação dessas duas noções permite que Becci teorize o impacto que a 
relação entre o Estado e as religiões (que ele estabeleceu seletivamente) exerce sobre a 
experiência e a locação das religiões, de modo geral. Nas prisões estudadas, o processo 
histórico e estrutural do establishment influencia a identificação de quais práticas 
religiosas são legítimas e reabilitadoras e quais não o são, repercutindo sobre a moldura 
institucional das práticas religiosas individuais. Usando a pesquisa de Mary Douglas 
sobre How institutions think, Becci afirma que: 

 
This is not due primarily to individual's minds being influenced by the 
way institutions function, but to the fact that the functioning of 
institutions is itself a product of individual's thinking in an institutional 
situation. Words, classifictions, analogies, practices and so on are given 
meaning by the fact that they are embedded in an institution, and an 
institution only exists through words, classifications, analogies, 
practices and so on. (Ibidem, p. 19). 

 

Assim, as categorias utilizadas e as práticas desenvolvidas a partir da relação do 
Estado com as religiões estabelecidas, ao serem empregadas pelos capelães no espaço 
do prisão, acabam por moldar as próprias relações que os indivíduos desenvolvem com 
a religião. As normas institucionais sobre a presença de uma religião estabelecida 
exerceriam, então, efeitos também sobre os modos de viver a religião não estabelecida 
dentro da prisão. Efeitos estes que perdurariam nas práticas institucionais apesar das 
mudanças normativas reconhecedoras do direito à liberdade religiosa, como se houvesse 
uma continuidade do princípio cuius regio, eius religio que, à época da Paz de Vestfália, 
previu que os súditos devessem seguir a religião de seu governante. 
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2.2 Modelos de integração social na administração da religião na prisão 
 

Enquanto Becci analisa a continuidade da relação entre Estado e Igreja oficial nas 
práticas dentro das prisões, continuidade ainda maior quando prevalece a assistência de 
tipo pastoral sobre a espiritual, James Beckford, Joly e Khosrokhavar parecem observar 
uma atualização secularizada daquele princípio que, naquele tempo, era o motivo da 
integração social. Na comparação entre França e Reino Unido, estes últimos perceberam 
uma analogia entre a administração da religião dentro das prisões e políticas nacionais 
mais gerais fora das prisões, refletindo diferentes modos de integração social: 
assimilação na França e reconhecimento das identidades étnicas no Reino Unido. 
(BECKFORD, JOLY, KHOSROKHAVAR, 2005). 

Sendo assim análogos, caso se mude a noção de integração social, mudará também 
o modo de se administrar a religião dentro das prisões. É o que aconteceu no Reino 
Unido, segundo Beckford, para quem as reformas na capelania prisional estão 
relacionadas a reformas mais amplas. Considerando a vida espiritual como parte 
integrante do processo de reabilitação, a Inglaterra e o País de Gales iniciaram em 2001 
reformas na estrutura no serviço de capelania prisional, de modo a atender melhor as 
necessidades de uma população prisional crescentemente diversificada em termos 
religiosos. Estabeleceram-se então “equipes de capelania” que, embora liderados por um 
capelão anglicano, deveriam incluir capelães de todas as religiões, de modo a garantir a 
igualdade na oportunidade de prática das diferentes religiões dentro dos 
estabelecimentos prisionais. Para Beckford, isso reflete uma mudança importante, “from 
a multicultural celebration of diversity for its own sake to a determination to harness 
diversity to the tasks of stemming violent extremism and of cementing social cohesion.” 
Uma integração social seletiva e com sinal negativo, cujo objetivo é reduzir o risco da 
convivência ao invés de promover a convivência. Conforme o autor: 

 
Religious minorities are accommodated with entusiasm only to the 
extent that they sign up to the governments security and cohesion 
agenda and are ‘recognized’ by inclusion on the list of the nine 
mainstream faiths as nominated by the Inter Faith Network for the UK – 
a voluntary organization. The principal criterion deciding whether such 
accomodation is reasonable is how minorities – or, more importantly – 
their leading representatives prepared to co-operate with this agenda. 
Needless to say, faith communities are internally divided over this 
question (BECKFORD, 2010, p. 393). 

 
Em 2006, porém, não se podia perceber o impacto dessas reformas. Após aplicar 

questionários e realizar entrevistas com pessoas presas em duas instituições de pena 
masculinas na Inglaterra e no País de Gales, Stephen Hunt chegou a uma conclusão 
diferente da de Beckford e que confirma a inscrição da memória institucional nas práticas, 
como havia notado Becci. Seu estudo sugere que as regulações e políticas reformadoras 
não são suficientes para contrastar a inércia burocrática prisional, através da qual a 
influência do arranjo institucional estabelecido na relação entre Estado e religiões oficiais, 
quanto à configuração da religião dentro das prisões, parece perdurar. Esta inércia é tão 
eficiente que as pessoas presas sequer pareciam cientes da implementação das reformas: 

 

More strikingly the questionnaire and interview responses indicated 
that all prisoners sampled were oblivious to the fact that any chaplaincy 
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reforms had in fact been implemented, enforcing Goffman’s assertion 
that the flow of official institutional information which may be 
applicable to the inmate’s circumstances rarely percolates down to their 
level. This ensures that they remain unaware of new innovations and 
policy, leaving them ignorant of their new rights or opportunities. 
(HUNT, 2011, p. 48) 

 

3 GOVERNANÇA DA RELIGIÃO NA PRISÃO 
 

Um modo de compreender como funciona a relação entre os motivos 
governamentais, as políticas declaradas e a memória inscrita nas práticas, sem buscar no 
Estado um produtor uno de normas e práticas coerentes entre si seria adotar a noção de 
governança [governance]. Segundo Inger Furseth e Lene Maria van der Kühle, essa noção 
“moves the debate beyond the State and opens up for understanding regulation that 
exists beyond laws and is situated in praxis” (2011, p. 124), por isso a utilizam para 
apontar as diferenças entre dois países que são mais conhecidos por suas semelhanças. 
Na comparação entre a Noruega e a Dinamarca, geralmente é ressaltado o fato de as 
maiorias de cada população pertencerem a Igrejas Luteranas financiadas pelo Estado – 
a Igreja Evangélica Luterana da Dinamarca e a Igreja da Noruega. Se a política oficial 
destes países quanto à religião fosse a mesma quando se trata da religião nas prisões, 
seria natural esperar que a Noruega, considerada um país cujas políticas para com o Islã 
são pautadas pela acomodação, empregasse imãs nas prisões. Vice-versa, a Dinamarca 
não contrataria imãs para suas prisões, por ser um país cujas políticas são consideradas 
menos acomodacionistas. No entanto, a Dinamarca de fato contratou três imãs para suas 
prisões, enquanto que na Noruega, todos os capelães são contratados pela Igreja da 
Noruega e a assistência religiosa pelos imãs ocorre de modo voluntário. 

Na tentativa de compreensão desta diferença, Furseth e Kühle apontam alguns 
fatores. Assim, por conta de sua relação mais próxima com sua religião oficial, o Estado 
Dinamarquês teria mais facilidade para contratar pessoal religioso, inclusive de minorias 
religiosas. Além disso, na sociedade dinamarquesa a percepção de radicalização do Islã 
seria anterior à da sociedade norueguesa, legitimando a contratação e o financiamento 
de imãs pelas autoridades prisionais, com o objetivo de contrastar esta radicalização. Já 
na Noruega, a possibilidade de contratação de imãs para as prisões é dissolvida dentro 
da questão mais geral das políticas públicas voltadas às oportunidades para que as 
minorias religiosas pratiquem e recebam assistência nas instituições públicas. Como o 
Estado financia grupos religiosos além da Igreja da Noruega, cabe a estes prover os 
capelães que deseja. Apesar dessa aparente igualdade de tratamento, o fato de o 
financiamento ser proporcional ao número de membros acaba por garantir a posição 
privilegiada da Igreja da Noruega dentro das prisões. 

Haveria, portanto, uma “discrepancy between the official politics of religion and 
the governance of religion in prison” (FURSETH, VAN DER KÜHLE, 2011, p. 124) E se a 
questão é ampliada para as demais políticas estatais de regulação de minorias religiosas, 
como o financiamento de escolas muçulmanas e as permissões para a prática de abate 
Halal, torna- se “dubious to assume that one country has one single profile of governance 
only.” Eis alguns detalhes destas discrepâncias: 

 
Many aspects of the governance of the Muslim population in Denmark 
do not correspond well with the general vigorous and tough debates on 
Islam in the public sphere and may not be completely consistent. Most 
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schools will for instance accept the absence of pupils on the first two 
days of Eid and a few schools are even closed on these days. Some 
hospitals have separate wash rooms for the preparation of Muslim 
burials and one hospital has even employed a hospital imam. Often the 
cartoon crisis in 2005-2006 is simply seen as a sign of the rise of 
Islamophobia and neo-nationalism in Denmark. However, Danish 
society was vastly divided on this issue and about half of the population 
found that the cartoons should not have been published. Although the 
neo-nationalist party Dansk Folkeparti, Denmark’s third largest party 
after the 2007 election and a supporting party to the government is 
important, they have not succeeded in the implementation of their 
policies in all sectors of Danish society (FURSETH, VAN DER KÜHLE, 
2011, pp. 135-136). 
 

O objeto (Islã) da governança estudada pelos autores parece mais suscetível a 
contingências e à superposição de outras lógicas (segurança) que outros possíveis 
objetos, como, por exemplo, a governança da minoria católica. Contudo, é válido atentar 
para como pode ser ilusório buscar um controle unificador oriundo de uma vontade de 
Estado, declarada nas políticas anunciadas, e as práticas no âmbito fragmentado de suas 
diversas agências. 

 
3.1 Agência e prática religiosa/espiritual das pessoas presas 
 

Na ponta onde são exercidas estas práticas estão as pessoas presas e os usos que 
fazem da religião, inclusive fora do “institutional script of religious conversion as linked 
to rehabilitation”. Como afirma Becci, “without doubt they are influenced, but they also 
appropriate their stories.” Nesta apropriação, a religião fornece ao indivíduo um contexto, 
interpretativo e social, que extrapola as fronteiras da prisão e que lhe ajuda a organizar 
sua vida durante e após o emprisionamento, em conexão com uma comunidade protetora 
que media sua reinserção social. (BECCI, 2011, p. 177). 

Alguns dos usos da religião por parte das pessoas presas podem encontrar 
correspondência nos usos feitos pelas autoridades prisionais, mas podem também 
escapar de seu controle. Rachel Sarg e Anne-Sophie Lamine (2011, p. 85-86), pesquisando 
instituições de pena na França, em 2008 e 2009, elaboraram uma classificação destes usos 
em três tipos sobreponíveis: uso da religião enquanto norma estruturante; uso da religião 
enquanto terapia; e uso estratégico da religião. 

Em alguns casos, a religião tem para as pessoas presas a função de estruturar ou 
reconstruir suas próprias vidas, funcionando como um suporte ético que ajuda a 
normalizar a vida da pessoa presa, dando um sentido à pena e estruturando sua relação 
com outras pessoas presas e com a instituição. Este efeito estruturante também foi 
expressado por capelães e agentes prisionais entrevistados, o que levou as pesquisadoras 
à consideração de que a religião, neste sentido, contribui para a justificação da pena de 
privação da liberdade como readaptação. É um efeito que também abre o horizonte futuro 
de uma vida “moralizada”, na qual o sujeito toma as rédeas do próprio destino, após o 
cumprimento da pena. Neste tipo de uso, a religião  é um recurso como qualquer outro, e 
a sua busca depende de uma prévia socialização religiosa, ainda que mínima, que tenha 
preparado o sujeito para a consideração desta via como uma opção válida. 

A religião funciona como terapia quando as pessoas presas buscam na religião um 
apoio, um alívio, algo que as ajude a suportar o período de emprisionamento. As preces 
servem como ansiolíticos, a crença confere um sentido à pena considerada injustamente 
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desproporcional ao ato cometido, a relação com o transcendente traz paz interior e o 
perdão é um recurso para gerir a culpa, especialmente das pessoas que cumprem pena 
por crimes graves contra pessoas. A relação religiosa com o ato causador do 
emprisionamento, no entanto, nem sempre é positiva, ligada à consciência e à vontade de 
reparação, sendo por vezes passiva, no sentido de simplesmente ajudar a pessoa a se 
desembaraçar da culpa e do ato, através do perdão de Jesus ou do recurso à fatalidade. A 
relação com os capelães também pode ser uma relação de terapia ou de amizade. Por 
serem considerados externos à administração do estabelecimento, as pessoas presas se 
sentem mais à vontade para desabafar abertamente com os capelães, porque não se 
sentem julgadas. 

O último tipo identificado por Sarg e Lamine foi o uso estratégico da religião. Por 
vezes, as preces, a leitura de livros religiosos e os eventos ou reuniões religiosas ajudam 
a preencher o vazio da prisão e a ritmar o quotidiano. Noutras vezes, a relação com os 
capelães serve a uma melhoria material do quotidiano. Isso acontece, por exemplo, 
quando os capelães atuam como tradutores jurídicos para as pessoas que não 
compreendem essa linguagem, quando os capelães ajudam a manter as relações entre as 
pessoas presas e seus familiares livres ou, simplesmente, quando fornecem dinheiro, 
cigarros, café, selos. Em um ambiente no qual os indivíduos não têm controle sobre o 
próprio tempo ou sobre o suprimento de suas próprias necessidades, mesmo pessoas não 
crentes ou não praticantes buscam a religião para satisfazer necessidades materiais e 
tentar manter a sanidade. Por fim, dentre os usos estratégicos da religião está também o 
de contestação à instituição, através da resistência coletiva (mas também individual) a 
suas regras, com agressões aos agentes prisionais, greves de fome ou recusas de retorno 
às celas, por exemplo. Segundo as pesquisadoras, como a prática do Cristianismo parece 
mais individualizada e o Judaísmo é pouco representativo, este uso é  mais comum no Islã. 
Para vários agentes entrevistados, é estratégico o motivo da maioria das conversões ao 
Islã, porque a participação nesses grupos oferece proteção e reconhecimento: 

 
L’attractivité de l’islam tient au statut qu’il endosse en prison: religion des 
opprimés et appartenance à un groupe fort, protecteur et inspirant la 
peur. Il est vu comme une religion des “grands hommes”. Il rassemble 
souvent des individus issus des banlieues qui mobilisent des valeurs de 
“caïds virils” et excluent les personnes incarcérées pour affaires de 
mœurs. A contrario, les aumôneries chrétiennes, souvent surinvesties 
par les “pointeurs”, sont associées à la religion des faibles et des “sous-
hommes”. L’islam devient donc une religion d’autant plus attractive en 
détention qu’elle mobilise les valeurs des “forts” et des “virils” et qu’elle 
fait peur à la société. Cela lui confère une place élevée dans la hiérarchie 
des valeurs carcérales. Il participe au retournement du stigmate puisque, 
contrairement à l’extérieur, être musulman en prison permet de faire 
partie de la catégorie des “forts” dans l’échelle sociale de la détention 
(SARG, LAMINE, 2011, p. 111). 

 

A atenção aos usos que as pessoas presas fazem da religião permite perceber que 
a sua alta regulamentação não impede usos “extravagantes”. Conforme Beckford: 

 
Le paradoxe que Sarg et Lamine mettent en lumière est que la stricte 
régulation de la religion dans les prisons en France ne l'empêche pas de 
devenir une ressource d'une flexibilité et d'une puissance étonnantes ; 
cette puissance provient d'un statut dont le fondement se situe en dehors 
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de l'établissement pénitencier (2011, p. 19). 
 

Apoiando-se na teorização do cotidiano por Michel De Certeau. Sarg e Lamine 
“constate que ce système aussi fermé soit-il comporte des interstices, et que ses usagers 
peuvent par des ruses actives transformer de l’intérieur certaines contraintes de leur vie 
quotidienne.” De modo semelhante, Stephen Hunt notou o paradoxo entre o controle 
hierárquico da religiosidade e o uso de celebrações religiosas como “locais livres”. Este 
controle seria visível na atuação dos capelães originários cristãos que acumulam, além da 
assistência às pessoas presas praticantes da religião que representam, tanto a 
incumbência de prestar assistência a pessoas de outras religiões, quanto a incumbência 
de administrar as necessidades dos capelães de outras religiões. A prática da religião e da 
espiritualidade, então, é guiada pelo trabalho dos capelães que estimulam a reflexão das 
pessoas presas sobre sua relação com a sociedade, com foco na conformidade às leis 
sagradas e às regulações sobre rituais, sem muita atenção para o desenvolvimento 
espiritual individual. Isto leva ao desenvolvimento de uma religiosidade genérica e 
superficial que, no entanto, continua sendo definida a partir das preferências dos 
capelães. (HUNT,2011, p. 52) Esta lógica institucional define e distingue, segundo Purdie, 
o “religioso institucionalizado”, o “religioso admitido” e o “religioso proibido”: 
 

Même s’il est un fait que la diversité religieuse augmente et qu’elle 
influence la formation et le quotidien des aumôniers traditionnels 
chrétiens, la logique institutionnelle délimite, à l’intérieur même de 
l’espace carcéral, des frontières entre le religieux institutionnalisé, le 
religieux admis et le religieux prohibé. Preuves en sont les conditions 
d’exercice des mandats réciproques: d’un côté, les aumôniers 
traditionnels reçoivent et visitent les détenus de toutes confessions, y 
compris ceux sans confession ; ils organisent des célébrations 
œcuméniques et parfois pluri-religieuses; ils doivent se former aux 
autres religions afin de pouvoir répondre aux questions des détenus non 
chrétiens, etc. La réciproque n’est pas valable. Les intervenants 
musulmans, et plus largement les intervenants religieux statutairement 
non reconnus, n’adressent leurs services qu’aux détenus de leur 
confession et ne sont pas autorisés à rendre visite à un détenu non 
musulman, sauf requête expresse du détenu (PURDIE, 2011, p. 117). 

 

Ainda assim, Hunt nota que as pessoas presas, até mesmo algumas não religiosas, 
frequentavam os cultos dominicais. Estes, segundo ele, funcionavam como locais livres 
nos quais as pessoas presas poderiam tomar alguma distância da prisão: 

 
In some respects the Sunday service constitutes what Goffman calls a 
“free place”. Sometimes however “free places seemed to be employed for 
no purpose other than allowing inmates to obtain time away from the 
long arm of the staff and from the crowded, noisy wards”. My survey 
revealed that some prisoner attended services for non-religious reasons. 
(HUNT, 2011, p. 56). 

 

Se, por um lado, o uso da religião é aberto até às pessoas não religiosas, por outro, 
a validação deste uso, por parte dos técnicos, tende a ser restritiva. A percepção da 
religiosidade das pessoas presas por parte dos profissionais atuantes nos 
estabelecimentos pesquisados por Hunt fez com que ele notasse uma ligação entre 
religiosidade e reabilitação diferente daquela notada por outros pesquisadores. Segundo 
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Hunt, as pessoas presas, especialmente as que se converteram dentro da prisão, 
encontram dificuldades de manter “a new outlook of one's self” frente ao saber 
psiquiátrico que busca verificar se a alteração repentina da conduta advém de uma 
conversão realmente legítima, ou se não é apenas um modo “fácil” de lidar com a 
experiência do emprisionamento. (HUNT, 2011, p. 56) Este pode ser considerado um 
exemplo de como a “reversal of secularising tendencies” (HUNT, 2011, p. 44), notada pelo 
autor na reforma da capelania, é contrastada pelo saber científico secular especializado e 
de como as duas lógicas podem compartilhar e interagir no mesmo ambiente. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS: ESSAS CATEGORIAS SERVEM AOS ESTUDOS SOBRE 
RELIGIÃO NAS PRISÕES BRASILEIRAS? 
 

Seriam as perguntas e os achados presentes nos estudos sobre religião em prisões 
europeias úteis para a análise da religião em prisões brasileiras, considerando as 
diferenças entre tais contextos? As prisões europeias, por exemplo, caracterizam-se por 
uma taxa crescente de imigrantes entre as pessoas presas, em números não comparáveis 
com o Brasil. Contudo, o uso da prisão como instrumento e lugar para o controle de 
populações indesejadas categorias de imigrantes na Europa e jovens negros e pobres no 
Brasil - parece bastante semelhante. Quais os limites de se estudar os direitos de 
populações indesejadas? Há direitos? A que servem? 

Explorando as diferenças entre a literatura estrangeira comparada e parte da 
literatura brasileira específica sobre o tema da religião na prisão, dois aspectos chamam 
a atenção: a ausência de referências à classificação da assistência religiosa em termos 
pastorais ou espirituais; e a avaliação crítica que alguns pesquisadores fazem do conteúdo 
de algumas religiões. 

Quanto ao primeiro aspecto, nas pesquisas brasileiras, o mais próximo que se 
chega é à distinção entre uma atuação mais individualizada e uma atuação voltada ao 
coletivo. Embora haja pontos de contato entre esta classificação e a classificação entre 
assistência pastoral e espiritual, elas não são perfeitamente sobreponíveis. A assistência 
pastoral envolve o investimento financeiro na contratação de assistentes religiosos. Nas 
prisões brasileiras, onde os assistentes religiosos não são integrados oficialmente à 
estrutura institucional, poder-se-ia dizer que, ausentes os capelães religiosos, ausente 
também esta vontade de assujeitar, assim como parecem inexistentes juridicamente os 
sujeitos que ali estão: apesar do direito ao voto, poucos votam, e muitos permanecem mais 
tempo na prisão porque não há o devido acompanhamento de seus processos judiciais. 
Contudo, certos tipos de estabelecimento de cumprimento de pena, como as Apacs6, e a 
relação oficiosa entre burocratas prisionais e assistentes religiosos, não permitem esta 
afirmação. 

A assistência de tipo espiritual, por sua vez, é mais praticada em prisões nas quais 
há uma maior divisão profissional do trabalho, com a presença de psicólogos e terapeutas, 
por exemplo. Esta divisão é praticamente nula no caso brasileiro, dada a insuficiência 
destas prestações, não sendo raro que assistentes religiosos assumam funções que 
deveriam ser realizadas pela assistência psicológica, material e jurídica. 

O outro aspecto se refere à avaliação crítica, entre psicológica e teológica, que 
alguns pesquisadores fazem da função da religião enquanto norma estruturante. Haveria 
religiões mais propensas a oportunizar às pessoas presas uma reestruturação pessoal, 
que passa pelo reconhecimento da própria responsabilidade, e haveria outras mais 
propensas a funcionar como esconderijo. A avaliação também atinge os objetivos dos 
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grupos religiosos que prestam assistência na prisão – converter ou proteger direitos? – 
alcançando até mesmo distinções internas a uma mesma religião, como na diferença entre 
a linha estruturalista da Pastoral Carcerária e a linha mágica da Renovação Carismática. 
As avaliações negativas, na maior parte das vezes, pesam sobre os grupos evangélicos, 
principalmente os neo-pentecostais, ou sobre os católicos, naquilo em que se assemelham 
a estes últimos (Renovação Carismática). 

 
A primeira Apac surgiu em 1972, como um apostolado que o advogado 
Mario Ottoboni realizou junto aos presidiários de Santo André, em São 
Paulo. A sigla significava “Amando ao próximo amarás a Cristo”. Dois anos 
depois, constituiu-se juridicamente já sob a nova denominação. No geral, 
denominam-se Associações de Proteção e Assistência aos Condenados. 
Em 2013, o juiz Luiz Carlos Rezende e Santos, coordenador executivo do 
programa Novos Rumos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, disse em 
entrevista que “O custo médio mensal é de R$ 2,5 mil por preso e, nas 
Apacs, é sempre inferior a R$ 1 mil” (VIEIRA, 2013). Segundo Ordones 
Vargaz (2009, p. 140), na Apac de Itaúna, o custo mensal por pessoa presa 
era então de 1,5 salário mínimo, enquanto que no sistema convencional 
era de 4 salários mínimos. A apresentação destes números serve a indicar 
o maior apelo que as Apacs têm junto à população e a autoridades 
envolvidas na política penitenciária. 
 

Estas avaliações, porém, dada a diferenciação de funções entre Estado e religião, e 
dado o dever constitucional que o Estado tem de tratar com igualdade os diferentes 
credos, não podem ser convertidas em critérios normativos que facilitem ou limitem a 
entrada de assistentes religiosos de certas religiões. Ao máximo, servem para justificar a 
busca pelo aumento de recursos discursivos para as pessoas presas, como no projeto da 
professora Rita Laura Segato (2005), na prisão da Papuda, no Distrito Federal, bem como 
para provocar a promoção dos direitos desta população por quem é de direito 
responsável por ela, o Estado. 

De todo modo, apesar das diferenças, o uso comum da prisão para gestão de 
populações indesejadas pode indicar a utilidade de se testar alguma das categorias e 
chaves de análise usadas nos estudos comparativos europeus, sobretudo os tipos de 
agência individual que podem surgir na dinâmica de um ambiente de alto controle e, no 
entanto, inseguro para os que lá dentro estão; bem como a relação entre a governança da 
religião fora e dentro da prisão, com atenção especial às nuances de nosso sistema 
federativo. 
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A CASA DE LÓ E A CASA DO OUTRO LADO DA RUA: DESAFIOS HERMENÊUTICOS 
PARA ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO INTEGRAL DA PESSOA HUMANA. 

 
Uipirangi Câmara 

Rangel Ramos 
Viviane Costa 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Tradicionalmente, no meio Cristão Brasileiro249, os textos bíblicos são 
desnaturalizados e suas leituras se dão de forma anacrônicas sendo guiadas muitas vezes 
por interesses pré-fixados. As leituras no cotidiano do fiel e das comunidades em geral 
são sempre leituras de fé, carregadas de simbologia, imagética e decididamente 
comprometidas com ideologias dominantes ou modelos a semelhança do dever ser, não 
do que se é. Coisas como cronologia, hermenêutica, contextos culturais, semiótica, 
sentidos e representação são extramundanos, circunscritos muitas vezes aos Institutos de 
formação ou à seara dos especialistas. Esses, por sua vez, sempre vistos com desconfiança 
quanto às suas intenções e interesses em termos de fé, flertando na maioria das vezes com 
a descrença, no jargão protestante comum – o liberalismo. 

Revisitar os textos bíblicos a partir de instrumentais hermenêuticos é uma 
imposição como, por exemplo, a mesma que possuem engenheiros que desejam edificar 
prédios em áreas de praia – a solidez de seus empreendimentos depende de decisões 
racionais, lógicas, ainda que os sonhos estéticos sejam os motivadores da adesão de 
futuros condôminos. Encontrar significados culturais, orientações éticas, armadilhas ou 
designações etimológicas são necessárias, sobretudo se o referencial concebe o mundo 
como fruto da criação divina e a história como o desenrolar de seus desejos. Nesse sentido, 
estudiosos ou leigos precisam assumir esse compromisso, correndo, na pior das 
hipóteses, o risco de redefinirem suas posturas, discursos e ética. 

O presente artigo coloca frente a frente dois projetos éticos: um cristão, outro, 
também cristão. Dito de outra maneira, um projeto que propõe, biblicamente, o 
acolhimento da pessoa humana como uma demonstração de lealdade a Deus e outro, que 
postula o fato de que, biblicamente, nem todo projeto de acolhimento à pessoa humana é 
um projeto de acolhimento à todas as pessoas humanas. O ponto de partida para essa 
afirmação dá-se no enfrentamento de algumas questões presentes, embora muitas vezes 
ignoradas, na tradicional interpretação do texto bíblico em que um homem temente a 
Deus pretende proteger em sua casa dois emissários de Deus contra a possibilidade de 
riscos à sua integridade física, moral e psicológica impostas por moradores de uma 
determinada cidade cujo caráter e idoneidade moral são considerados doentios, 
excludentes e reprováveis. O texto em questão é relatado no livro de Gênesis, no capítulo 
19. É a partir deste pano de fundo que se objetiva no presente artigo discutir as 
implicações de um projeto cristão de acolhimento a pessoa humana, sobretudo a pessoa 
homossexual, que dê conta de preservar sua dignidade e os direitos decorrentes de sua 
humanidade, entendida aqui como o direito de autodeterminação e autonomia.  

A estrutura do presente texto pretende se erguer na justaposição de três eixos 
temáticos complementares na assunção do pressuposto que a pessoa humana deve ser 
acolhida por comunidades cristãs sem quaisquer precondições, sobretudo às ligadas à 

 
249 Entendido como uma designação geral que engloba todas as matizes presentes no Brasil. 
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identidade de gênero. No primeiro, a discussão protestante que pressupõe um caráter de 
anormalidade à pessoa homossexual, sendo esta, portanto, em termos de identidade de 
gênero, um padrão distante do que Deus pretende para a humanidade.  

No segundo, pretende-se postular o fato de que a leitura de anormalidade atribuída 
à pessoa homossexual parte de um vício hermenêutico marcado por uma leitura 
ideologicamente comprometida por uma dominância de modelos masculinos machistas e 
eivada de preconceitos e violência contra a pessoa humana como se pode observar na 
leitura de Gênesis, capítulo 19. No texto em questão, se antepõe os discursos externos de 
proteção aos ideais éticos de temor a Deus à realidade de desamparo experimentados no 
interior familiar, razão de parte do título do presente artigo ao imaginar, na casa do outro 
lado da rua, uma possibilidade de amparo, segurança e acolhimento. 

O terceiro, como consequência dos anteriores, afirma a dignidade da pessoa 
humana como um referencial obrigatório, inclusive e sobretudo para cristãos 
protestantes, quando se têm em mente um projeto ético de acolhimento da pessoa 
humana, destacando que os pressupostos da fé cristã são subsidiários dos compromissos 
expressos na carta dos Direitos Humanos e na Constituição da República Federativa do 
Brasil. 

A metodologia do presente artigo pretende a partir da exploração bibliográfica250 
de alguns documentos e textos cristãos protestantes sobre a pessoa homossexual, 
demonstrar a compreensão de que a mesma, segundo tais referenciais, não constitui um 
projeto normal de pessoa pressuposto no plano divino para a humanidade. Somando-se a 
isso, busca-se uma exploração hermenêutica do texto de Gênesis capítulo 19, deixando à 
mostra os discursos implícitos e não falados na narrativa em questão. Por fim, uma análise 
de princípios constantes sobre a dignidade da pessoa humana na Constituição Brasileira 
de 1988 e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
 
2 NATURALIZAÇÃO DA ANORMALIDADE: A PESSOA HOMOSSEXUAL NO 
CRISTIANISMO BRASILEIRO. 

 
O Cristianismo Brasileiro, em que pese as dificuldades de caracterizá-lo, já têm 

predefinido a que tipo de ser humano a oferta da graça se mostra inteiramente - homens 
e mulheres cuja identidade é definida biologicamente por ocasião de seu nascimento. 
Nessa perspectiva todos os seres humanos são convidados a depositarem suas almas no 
altar divino a fim de que recebam de Deus os ajustes necessários a torna-las puras. Isso 
está disponível a quase todos os seres humanos, exceção feita às pessoas homossexuais, 
gays, lésbicas, trans e o espectro de identidade de gênero que se constitui de maneira 
plural251. 

Apesar da variedade de identidades de gênero, postula-se para fins meramente 
didáticos um recorte que circunscreva a questão do cuidado à pessoa humana no 
ambiente relacional que pressuponha um contato entre Cristianismo e 
Homossexualidade. As relações entre as pessoas homossexuais e o Cristianismo no Brasil, 
é ambígua e complexa, refletindo também uma percepção de que essa ambiguidade e 
complexidade é característica do próprio Cristianismo. Embora, o espaço religioso de 
matriz cristã predominante no Brasil seja majoritário, internamente ele é fragmentado 

 
250 O presente artigo tem sua lógica antecipada no livro: CÂMARA, U.F.S. O armário de Deus no armário 
dos homens ou por que uma pessoa homossexual não pode ser cristão. Curitiba: Appris, 2019. 
251 Evidentemente que o objetivo aqui não é caracterizar as identidades, tampouco colocar as mais 
importantes, a ideia é apenas designificativa de uma variedade de identidades de gênero.  
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em demasia. Suas muitas faces ensejam reações em diferentes direções pelos movimentos 
e pessoas homossexuais.252 E, apesar de um espectro de opressão e distanciamento 
imposto pela grande maioria de pessoas cristãs às pessoas homossexuais, estas últimas 
ainda insistem em sua espiritualidade. A busca por uma vivência religiosa cristã, como 
seria natural esperar supor, não é abandonada pelas pessoas homossexuais, ainda que ela 
se mostre ultrapassada, engessada, mesquinha, preconceituosa, estigmatizadora e 
excludente. As pessoas homossexuais insistem numa possibilidade de abertura e 
acolhimento, por isso, convidam o Cristianismo Brasileiro ao confessionário, não apenas 
para ouvi-lo, mas para insistir que o mesmo entenda que Confessionário, é lugar de 
confissão, de arrependimento e mudança que se dá sem a exigência de unilateralidade ou 
de forma impositiva. 

Majoritariamente, estudos, entrevistas e opiniões de grupos e pessoas ligadas aos 
movimentos homossexuais têm demonstrado certo consenso a respeito do quão 
prejudicial a visão do cristianismo brasileiro tem sido, ao longo da história a causa 
homossexual, principalmente por contribuir para uma distorção em sua compreensão 
identitária. Em sua crítica à postura de alguns grupos do cristianismo brasileiro em 
relação à homossexualidade, pessoas e grupos homossexuais têm dito, geralmente, que 
nenhum argumento cristão contra a homossexualidade sobrevive a uma análise crítica, já 
que os mesmos, na quase totalidade, parecem ser frutos de convicções e preconceitos. 
Alguns teóricos sustentam que representantes do cristianismo têm apresentado posturas 
que violam os direitos humanos, principalmente porque têm lutado para “curar os 
homossexuais” inspirados em um fundamentalismo bíblico incompatível com a moderna 
exegese. 253 Luiz Mott, por exemplo, argumenta que cristianismo e homossexualidade não 
são incompatíveis porque, segundo ele, “O que distingue a mensagem de Cristo, tanto do 
judaísmo como de outras religiões, é o primado do amor: amai-vos uns aos outros. 
Homossexualidade é amor, amor ágape, amor Eros, amor filos. Onde há amor, Deus aí está, 
disse João, o discípulo que Jesus amava".254 Ora, o que se evidencia dessa releitura de Mott 
é justamente a necessidade de se dar peso na tarefa exegética ao que possui maior peso, 
nesse caso: O amor como marca distintiva e insuperável do cristianismo. 

Ainda perdura em boa parte de igrejas e comunidades o discurso que conclama 
pessoas homossexuais à cura ou regeneração, fato que, parece implicar vestígios de 
intolerância e hipocrisia. Esse tipo de discurso já vigora há algum tempo no Brasil, como 
é possível perceber através de um manifesto, lançado em 1999, de forma conjunta pelo 
grupo amor Igual e Comunidade Cristã Gay de São Paulo.255 Na época o manifesto 
conclamava todas as igrejas cristãs no Brasil a adotar uma nova postura argumentando 
que uma coisa é a opção pessoal de auto exclusão do amor de Deus, outra, pelo contrário 
é atribuir a pessoa de Deus a exclusão de alguém em virtude de qualquer identidade 
alternativa, nesse sentido: “ Cabe às Igrejas aceitarem dentro de si, do modo que são, todos os 
homens e mulheres homossexuais que desejem fazer um uso responsável e amoroso da sua 
sexualidade: aceitar aberta e oficialmente a esses homens e mulheres e a seus companheiros ou 
companheiras como parte honrada e digna do Corpo de Cristo (...).”256 

 
252 Por exemplo, ao mesmo tempo em que tenham que argumentar contra a patologização da 
homossexualidade por alguns grupos, têm que encarar a “demonização” por outros. 
253 Ver “Entrevista n°. 12, sobre Homossexualidade e Cristianismo” em: http://br.geocities .com/ 
luizmottbr/entrev12.html. último acesso em: 16 jan. 2008. 
254 Ibidem. 
255  In: <http://tropis.org/amorygual/> último acesso em 16 de janeiro de 2008. 
256 Ibidem. 



735 

 

Por outro lado, uma outra postura tem sido cada vez mais frequente, ultrapassando 
o âmbito das meras opiniões, muitas produzidas no próprio seio homossexual, e fixando 
seus posicionamentos e conclusões em estudos mais aprofundados de autores ligados ao 
próprio cristianismo257. Esse tipo de comportamento implica em buscar argumentos que 
se apoiem na autoridade de estudiosos envolvidos com o cristianismo, ensejando, por 
conseguinte, a divisão do ônus e reação da crítica da Igreja para dentro de seus próprios 
muros.258  As produções diversas também apontam tendências no sentido de propor uma 
reinterpretação, reconstrução e revisitação de práticas e ensinos da igreja em respeito à 
homossexualidade no decorrer da história. Basicamente, insiste-se na transposição de 
condicionamentos culturais (políticos, ideológicos, etc.) usados para condenar, oprimir e 
marginalizar as pessoas homossexuais.  

Isso, entretanto, não exclui no cenário brasileiro, os embates entre a militância de 
movimentos pró-homossexuais e diversas correntes do Cristianismo no Brasil. Desde o 
primeiro projeto de Lei259 em que se propunha a criminalização da homofobia, têm havido 
notícias constantes de processos e protestos contra pastores por supostos incitamentos 
ao preconceito e ódio contra os homossexuais. O acesso à mídia (sobretudo nas Redes 
Sociais) tem exposto de forma frequente posicionamentos cristãos com um caráter mais 
fundamentalista a respeito da homossexualidade, classificando-a, principalmente, como 
pecado, doença ou sem-vergonhice.260 Por outro lado, para diversos setores do 
cristianismo no Brasil, alguns grupos homossexuais agem irracionalmente, usando armas 
que sempre criticaram, como por exemplo, o policiamento e cerceamento da livre 
expressão de ser, crer e dizer.261  

De forma paralela a esse cenário de combate, há diversas correntes ligadas à igreja 
cristã no Brasil (nas suas mais variadas vertentes) e aos grupos homossexuais262 
procurando diálogos, tentando enxergar pontos comuns, principalmente no sentido de 
garantir o respeito ao direito de ser diferente.  A face mais evidente dessa corrente pode 
ser vista nos grupos de estudos, nas produções teóricas e nos seminários organizados por 
Universidades Cristãs respeitadas no Brasil.263 Outro fator importante nessa relação entre 
Homossexualidade e Cristianismo é o surgimento de Igrejas Cristãs para o acolhimento 

 
257 Por exemplo, BOSWELL, John. Cristianismo, tolerância social y homosexualidad. Barcelona: 
Muchinik, 1993; HELMINIAK, Daniel A.O que a Bíblia realmente diz sobre a homossexualidade. São 
Paulo: Summus, 1998. 
258 No caso da Igreja Católica tradicionalmente têm sido imposto sobre determinados autores o silencio e a 
conseqüente revisão de escritos. No caso das Igrejas Evangélicas, o descredenciamento moral dos autores. 
259 Projeto de Lei 5003/2001 de autoria da Deputada Federal do PT por São Paulo Iara Bernardi. Disponível 
em: http://www.camara.gov.br/sileg/prop_detalhe.asp?id=31842. O presente projeto foi arquivado em 
2018, entretanto o Supremo Tribunal Federal decidiu pela criminalização da Homofobia em 209.  
260 Como um dos exemplos, um programa dirigido pelo pastor assembleiano Silas Malafaia. Para ele, Deus 
fez homem e mulher (heterossexualmente falando) e não nenhum “cromossomo homossexual”. 
261 Alguns sites da internet estão cheios de artigos nesse sentido. Emails são distribuídos constantemente 
sobre o tema, citando em grande parte, supostos processos judiciais perpetrados por grupos ou pessoas 
homossexuais. 
262 Há grupos homossexuais catalogando informações sobre dissertações e teses pró-diálogo produzidas 
por estudiosos ligados ao cristianismo no Brasil. Ver, por exemplo, a iniciativa do Grupo Dignidade de 
Curitiba, ao criar o “CEDOC (Centro de Documentação) Prof. Dr. Luiz Mott”. O acervo reúne materiais sobre 
gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais (GLBT), incluindo produções acadêmicas (teses, 
dissertações, monografias e artigos) livros, documentos, publicações periódicas, informativos, DVDs e 
fotografias que contam parte da história do Grupo Dignidade e do Movimento GLBT no Brasil. É possível 
conferir mais informações no site: http://www.grupodignidade.org.br/ cedoc/.  
263 Na vertente cristã ligada ao catolicismo algumas Pucs (PUC-Rio, PUC-São Paulo, por exemplo) e na 
vertente protestante, Escola Superior de Teologia (EST) e Universidade Metodista de São Paulo (UMESP). 
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de pessoas homossexuais sem o pré-requisito de transformá-las em heterossexuais ou 
exigir das mesmas o celibato:264 Hoje dedico minha vida na divulgação do evangelho 
inclusivo de Deus. [...] Quem disse que Deus não cura homossexuais? Sou testemunha do 
poder de cura desta verdade, ao longo do meu ministério [...].265 

O que se pode perceber em todos esses embates é que grupos e pessoas 
homossexuais têm conseguido trazer para a agenda teológica o tema da 
homossexualidade quando de sua relação com o sagrado, afirmando-se como filhos e 
filhas de Deus, abertas ao sagrado, à graça, à comunhão, ao ministério, ao Cristo. 

 
2.1. A Interpretação Cristã da Homossexualidade 

 
Nos últimos 30 anos266 os primeiros textos produzidos no Brasil sobre a 

homossexualidade, sobretudo da perspectiva Cristã,267 mesmo antecipando em suas 
abordagens o cenário atual, consideravam fundamental a insistência num compromisso 
inegociável com a Bíblia, como palavra de Deus e com a doutrina ensinada pelo magistério 
da Igreja; tais textos também advogavam uma presença, na natureza biológica humana, 
de uma lei natural e divina, que, sendo obedecida, seria capaz de orientar corretamente 
os diversos comportamentos, tanto no nível biológico, quanto no ético. No entanto, na 
contemporaneidade tal enfoque teórico, parece estar sendo desafiado por textos 
contemporâneos marcados, visivelmente, por um viés de desconstrução e suspeição em 
relação à teologia dominante que o ampara. 

Todos esses textos são claros quanto às posições defendidas pelos diversos grupos 
cristãos, no entanto, são ambíguos e incoerentes ou superficiais quantos aos fundamentos 
que os amparam. Na verdade, os diversos grupos pressupõem, no mínimo, não precisar 
justificar suas posições.  

Entre os diversos silêncios, destaca-se a necessidade de aprofundamento no 
diálogo interdisciplinar, nos temas teológicos relevantes, coerência na argumentação, 
fundamentação adequada e, por fim, enfrentamento do problema como uma necessidade 
proeminente para a Igreja e para o Cristianismo, e não reativamente, como alguns textos 
deixam transparecer, como um favor. Os textos produzidos com certo “caráter” de 
oficialidade são reativos e programáticos. Ou seja, quando se fala de homossexualidade 
não se fala sobre a homossexualidade, mas do direito de falar contra ela. Não há uma 
preocupação teológica e até mesmo pastoral que considere a importância do tema. Não 
há, sequer, um reconhecimento de que tratar da homossexualidade não é uma opção é um 

 
264 A Revista Época em sua edição n°. 501 de 27 de dezembro de 2007, publicou uma reportagem sobre 
essas Igrejas e algumas de suas características. Reportagem disponível em: 
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG80693-6014-501,00.html. último acesso em: 16 de 
janeiro de 2008. 
265 Parte de um depoimento do Pastor da ICM no Brasil, Cristiano Valério, disponível em: 
<http://icmsp.blogspot.com/2006/05/homossexuais-curados-e-libertos.html> último acesso em 16 de 
janeiro de 2008. 
266 Esse recorte tem como ponto de partida o documentado intitulado como Carta aos Bispos da Igreja 
Católica sobre o atendimento pastoral das pessoas homossexuais, que, de certa forma, aponta o roteiro a 
partir do qual os órgãos oficiais da Igreja e as demais organizações afinadas com a mesma deverão nortear 
os seus discursos e abordagens sobre a homossexualidade. 
267 O texto vai tomar como referência inicial para compreensão do discurso cristão sobre o assunto, os 
documentos católicos. Duas razões são suficientes para essa posição. A primeira pelo fato de que esses 
documentos apresentam uma discussão teológica significativa quanto a um assunto, que de certa maneira, 
foi negligenciado teologicamente pelas diversas faces do protestantismo brasileiro. A outra razão é o fato 
da Igreja Católica ser representativa para a compreensão da moral cristã brasileira. 
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imperativo, é uma necessidade. Os documentos católicos tanto quanto os protestantes de 
caráter oficial parecem ignorar o fato de que a homossexualidade não seja algo de dentro, 
baseando-se em argumentos que se erguem contra uma tendência social que, 
suspeitamente, sempre lhe é alheia. 

Os principais Documentos Católicos268, embora tenham determinado a posição 
oficial da Igreja frente a questão homossexual, não conseguiram evitar ambiguidades 
teóricas: Tendência, orientação, comportamento são alternados na discussão como se o 
sentido fosse unívoco. É marcadamente notório o fato que a Igreja Católica trata das 
questões relativas a sexualidade, comportamento sexual e relações de gênero como 
reação ante as pressões que tem sofrido do que como fruto de uma postura de diálogo, de 
abertura, de vanguarda. Deixa claro em seus documentos que entra nesse debate como 
porta-voz de Deus, detentora da verdade, juíza e defensora dos valores morais num 
cenário em que os seus interlocutores assumiram em seu discurso e prática a imoralidade, 
rebeldia e intransigência. Nesse sentido, a opinião da Igreja deve ser sempre entendida 
como correta, corretiva e moralizadora. Parte de sua argumentação, as abordagens 
bíblicas são colocadas de maneira conservadora, como também, conservadora é a 
lembrança do desenvolvimento teológico sobre o tema feito ao longo da história. Em 
ambos, a posição de Deus é clara tanto nos textos bíblicos quanto na própria natureza: 
Todos os homossexuais, por opção269, são inimigos de Deus e os atos homossexuais são 
reprováveis por Ele. Não havendo mudança e nem arrependimento só lhes resta a ira 
divina. Há uma ordem natural aos seres humanos criada por Deus e perceptível pelo uso 
de uma reta razão, ordem essa heterossexual, hierárquica, masculina prioritariamente, 
feminina por concessão, cuja realização possível dar-se-á integralmente no sagrado 
matrimônio e de forma plena quando orientada a procriação.  

Embora reconheça algumas exceções à regra, fruto de circunstâncias especiais, a 
Igreja admite diferenciar tendências homossexuais transitórias de radicais e essas, de 
comportamentos propositais. Aos que não fizeram a opção pela homossexualidade, mas 
têm de conviver com ela por imposição natural ou genética, por exemplo, a Igreja 
recomenda dependência da graça divina, encarando sua situação como uma provação na 
vida Cristã. Recomenda em suas ações pastorais uma atitude de respeito e amor pelos 
homossexuais, sem que isso signifique, contudo, complacência na firmeza que deve ser 
demonstrada nos ensinos. Condena taxativamente qualquer ato de violência física aos 
homossexuais, mas não trata de violências psicológicas os juízos condenatórios aos 
homossexuais, sejam de natureza religiosa ou moral. Embora reconheça uma dificuldade 
que os homossexuais consigam ajustar-se psico-afetivamente, a Igreja encoraja 
programas nesse sentido. O discurso da Igreja quanto a homossexualidade não aborda 
aspectos ligados a homossexualidade feminina, e quando o faz é por via indireta. Toda a 
estrutura do discurso católico é androcêntrica, notadamente antifeminista270, onde o 

 
268 Insiste-se aqui no fato de que tais documentos sejam referenciadores da moral cristã brasileira e tem, de 
uma forma mais sintética, a exposição de seus argumentos compartilhadas pelo protestantismo no Brasil. 
No caso, a menção de tais documentos, antes de qualquer preconceito com o catolicismo, expressa 
justamente o respeito por dedicar, ainda que não se discuta motivos e intenções, espaço oficial para expor 
seu posicionamento.  
269 A Igreja ainda, em sua maioria, insiste em tratar a questão de identidade como opção e não como algo 
previamente dado. 
270 O professor da PUC de São Paulo, Edênio Valle diz que tal tendência foi superada no pensamento católico. 
Não parece ser isso o que os textos dizem. VALLE, Edênio. A Igreja Católica ante a homossexualidade: 
Ênfases e deslocamentos de Posições. In: REVER: Revista de Estudos da Religião. N°.01. São Paulo: PUC, 2006, 
p.173. 
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masculino revela-se como normativo. Reduzindo a teologia feminista e os movimentos 
relacionados com reivindicações de mulheres, restringe não apenas a elas, mas também 
aos homossexuais um papel de coadjuvantes, num mundo que continua sendo um mundo 
do homem e cujos interesses organizam e estruturam o discurso teológico, bíblico e moral. 

A Igreja Católica, possivelmente por ainda achar-se a guardiã do mundo, ou dos 
valores “divinos” para o mundo, tem tido uma produção textual considerável se 
comparada ao Protestantismo, para os quais parece, o mundo é bem menor, cabe no 
quintal. Essa variedade dos Documentos Católicos esposa não apenas uma reação a uma 
mudança na conduta ético-sexual de algumas sociedades, como também um desejo de se 
fazer ouvida, mesmo que essa estratégia inicial (de monólogo) não alcance os resultados 
esperados. É possível observar ainda, nos textos católicos uma dependência da 
epistemologia jurídica. Tendência que, guardada as devidas características, também é 
acompanhada pelas Igrejas Protestantes. É possível observar certa insistência 
intermitente no binômio lei natural, razão natural (reta razão). A norma correta e 
orientadora é heterossexista, legitimada pelo matrimônio funcional (procriador). O 
casamento heterossexual não é apenas a reta criação é modelar também para qualquer 
outro tipo de relação. Uma relação homossexual, por exemplo, não é só ilegítima como 
perniciosa ao modelo que deve ser mantido.  

Quase não há menção a homossexualidade feminina. Há um silêncio (re) velado 
que de alguma maneira confirma certa tendência na sociedade quanto ao tema quando 
relacionado com as mulheres271. A pessoa homossexual, embora os Documentos sinalizem 
em prol de sua dignidade, é um ser hibrido, não é natural, é contrário a lei. Não pode 
querer ser homossexual, pode ser tolerado homossexual, ou confessar-se como impotente 
para não o ser. As relações homossexuais não são privadas, porque não podem ser 
privadas relações que afetam a ordem criada por Deus, atestada pela lei natural e 
institucionalizada pelo matrimônio funcional.272 Por outro lado, o simples 
reconhecimento de certa homossexualidade não “querida” ou reprimida, não impede o 
exercício do ministério. É possível trabalhar vocações em pessoas homossexuais desde 
que, metaforicamente lembrando Orígenes, algo que lhe é próprio, mas que não deveria, 
seja arrancado e se ponha estanque e confinado a certo limbo do qual jamais escape.  Esse 
simples reconhecimento tem possibilitado programas específicos de apoio e condução 
vocacional às pessoas homossexuais, inclusive com uma produção textual em 
crescimento.273 No caso do Protestantismo, ainda é possível observar uma resistência 
muito maior a ideia de “vocação homossexual” e a maioria dos programas e produção 
textual ainda caminha pela via do retorno, ou seja, possibilidade de “cura” da 
homossexualidade. Comparativamente, as conclusões teóricas são parecidas entre o 
Protestantismo e Catolicismo, é possível perceber nesse último, uma preocupação maior 
em fundamentar seus argumentos no sentido de definir, inclusive a possibilidade de 
ordenação ao ministério por parte de pessoas homossexuais. 

 
 
 
 

 
271 Há uma insistência histórica em privar as mulheres de sua sexualidade fartamente documentada. 
272 Não apenas matrimônio motivado pelo amor, mas, matrimônio que instrumentaliza a procriação. 
273 Ver, por exemplo, OLIVEIRA, Moreira J. L. Acompanhamento de vocações homossexuais. São Paulo: 
Paulus, 2007; CECINI, Amedeo. Quando a carne é fraca. O discernimento vocacional diante da 
imaturidade e das patologias do desenvolvimento afetivo-sexual. São Paulo: Paulinas, 2006. 
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3 A CASA DE LÓ: INSEGURANÇA E SOFRIMENTO PSICOLÓGICO EM NOME DO DEVER. 
 

Uma difícil questão, não para teóricos das diversas áreas do saber, é contrapor 
cientificidade (academicidade) à experiência de fé. Já arraigada no senso religioso comum, 
a ideia de que os textos sagrados são (a despeito de qualquer construção humana) palavra 
de Deus torna-se um antidoto a qualquer experiência de desconstrução ideológica ou 
cultural (BERGER, 1985; HOUTART, 1994). Nesse sentido, as aulas sobre Hermenêutica, 
análise de discursos, da linguagem, bem como pressupostos da Antropologia Cultural são 
como ressonar insignificantes de sinos274 (retomando uma figura bíblica registrada nos 
escritos de Paulo, o apóstolo cristão).  

Por uma razão puramente pragmática – reflexão pura e simples, a presente análise 
se propõe a apresentar os textos bíblicos tais como são postos e contrapor a imagética 
popular (Numa espécie de efeito bumerangue275) às implicações socioculturais 
expressadas nos conteúdos de sua leitura de fé. Nesse sentido, aposta-se que a leitura 
inicial da criação do homem e do macho como projeto de Deus sofre solução de 
continuidade quando não se completa o trajeto que expressa, no próprio texto, a 
necessidade de se perguntar o que Deus criou além do que biologicamente está 
afirmado.276 

Embora, por uma questão de método, não se trabalhe aqui todos os pressupostos 
exegéticos para um aprofundamento dos conteúdos aqui tratados, que aliás fazem uma 
diferença significativa para a Hermenêutica de e sobre Gênero (SCHOTTROFF; SCHROER; 
WACKER, 2008), aponta-se como necessário as seguintes compreensões gerais: a) Os 
textos são escritos coletivamente e por um período cronologicamente significativo, e, b) 
Os textos foram escritos de uma perspectiva androcêntrica. Portanto, embora não se 
tenha informações significativas sobre o universo feminino, tem-se o suficiente para 
definir uma parte considerável do universo masculino, sobretudo, no ponto em questão: 
O conteúdo de gênero. 

Por isso, segundo Elizabeth Johnson277, a maneira de se falar de (ou sobre) Deus, 
ou a linguagem apropriada em relação à qual é representado numa determinada 
comunidade, revela não apenas o que, implicitamente se considera como verdade, como 
legítimo, mas também modela, de forma profunda, a identidade que essa comunidade 
incorpora e por quais valores orienta a sua práxis: “O modo de falar em relação a Deus dá 
forma à orientação da vida, não apenas do conjunto da comunidade de fiéis, mas também 
de cada um de seus membros”. 278 

Um modo peculiar de se falar de Deus, seja consciente ou inconsciente, pode 
também revelar um mundo imaginário e estrutural, a partir do qual, um ambiente de 
exclusão seja favorecido e perpetuado279. Portanto, ouvidos atentos podem perceber que, 
por trás de certa maneira de se falar de Deus, escondam-se mecanismos restritivos, 

 
274 O texto registrado em I Coríntios 13.1 diz o seguinte: “Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos 
anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine”.  
275 Sua afirmação epistemológica (apostas hermenêuticas, políticas, filosóficas, antropológicas) volta-se a 
você no que você afirma ou nega de forma inconsciente ou ingênua. 
276 A ideia aqui é contrapor o afirmado com o verificável já que a ciência já demonstrou que nem todos os 
seres humanos nascem com um genital biologicamente definido. Lembrando que para o Cristianismo, por 
exemplo, o sexo biológico guarda estreita correspondência com o gênero. 
277 JOHNSON, Elizabeth A. Aquela que é: O mistério de Deus no trabalho teológico feminino. Petrópolis: 
Vozes, 1995; 
278 Id. Ibid., p.18. 
279 Id. Ibid., p.19. 
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limitadores e marginalizadores em relação à pessoa humana. Tal situação pode ser 
alterada, se for alterada a forma tradicional usada para falar e refletir sobre Deus.280 Para 
Elizabeth Johnson, tal movimento – uma ação de desconstrução –tem permitido que 
mulheres, consideradas menos adequadas enquanto seres humanos, encontrem em 
linguagens libertadoras e geradoras de transformação, a força que lhes permita 
reivindicar para si “a prerrogativa de serem consideradas participantes ativas da história” 
281 e, de poder também, se expressar “em relação a Deus dentro do espírito desta 
identidade emergente, para todos os efeitos práticos e críticos” 282. 

É em meio a esse cenário que devemos inquirir sobre a possibilidade da existência 
de uma maneira correta, apropriada, através da qual se possa entender e diferenciar-se o 
que é humano e o que é divino. Embora se reconheça que, no campo da linguagem, o 
debate é aberto e abrangente, é possível perceber-se as estruturas predominantes do 
patriarcado, portanto, de primazia e exclusividade sobre a interpretação correta de um 
texto. Tal hipótese aventa a possibilidade que, nessa discussão, esteja em jogo a verdade 
em relação a Deus e, essa verdade, deve ser inseparável “da situação dos seres humanos 
e da identidade e da missão da própria comunidade de fiéis”. 283 

 

3.1 A Casa de Ló 
  
O texto de Gênesis (Capítulo 19), relata um episódio enigmático. Ló, em um dos 

seus momentos reflexivos em Sodoma, depara-se com dois homens estrangeiros e, 
reconhece em sua face, características divinas, não há outra coisa a fazer: inclina-se 
perante os anjos visitadores e lhes presta homenagem. Além disso, como bom cidadão e 
religioso, vê como sua a responsabilidade de oferecer-lhes hospedagem, alimentos e 
proteção em sua casa. À noite, entretanto, não termina num sugerido descanso de Ló aos 
seus visitantes.  

Seguindo a narrativa do Gênesis, todos os homens da cidade de Sodoma, ao 
saberem de ilustre visita, insistem com Ló para que ele não os prive de desfrutarem 
sexualmente de seus hóspedes. Se tal narrativa parece bizarra, surreal (para dizer o 
mínimo), mais estranha ainda é a decisão de Ló de oferecer suas filhas, provavelmente 
crianças ainda (adolescência) para que fossem usadas sexualmente em lugar dos seus 
divinos hóspedes: “Façam com elas o que vocês quiserem” (Gênesis 19.8) disse o bondoso 
pai. 

O texto é enigmático. Não há hermenêutica contemporânea possível que sustente 
qualquer vestígio de dignidade humana, respeito e amor por parte do pai às suas filhas. 
Aliás, levando-se em conta contextos e culturas, não deve haver surpresas que tratamos 
(possivelmente) de filhas como propriedades do pai, por isso podem ser dispostas ao que 
bem lhe convir (Não se pergunta a uma propriedade se ela aceita destinar-se aos intentos 
e compromissos de seu dono). 284 

Supor-se o que passava na cabeça de Ló não é uma tarefa muito difícil, seu 
comportamento é modelar de uma cultura que considerava o dever de hospitalidade 

 
280 Id. Ibid., p.20. 
281 Id. Ibid., p.21. 
282 Ibidem. 
283 Ibidem. 
284 Carmiña Navia. «Violación sexual, una mirada teológica, de la muerte a la vida», en Revista Col. Teología 
y Sociedad, Teología en diálogo. Pontificia Universidad Javeriana, Cali, 2004, p.41. 
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como um bem maior que a honra.285 Mas, o que se passava na cabeça de suas filhas? O que 
deveriam esperar de seu pai? Não seria sua casa lugar de proteção? Não é seu pai alguém 
temente a Deus? Sendo assim, esse comportamento tem aprovação divina? 

Elizabeth Johnson, provavelmente responderia que não. Segundo ela, “as palavras 
relativas a Deus são criaturas culturais, entrelaçadas aos costumes e feitos da comunidade 
dos fiéis que as usavam”.286 Apesar desse caráter de incompletude, e provisoriedade, de 
uma linguagem considerada apropriada em relação a Deus, para Elisabeth Johnson, pelo 
menos em princípio, tal linguagem deve conter alguns pressupostos. O mais importante 
deles é o de valorização de uma humanidade autêntica, aliada a uma contínua atitude de 
oposição e crítica à violação dessa humanidade, principalmente quando essa violação é 
viabilizada pelo “sexismo que é em si mesmo, um paradigma onipresente de um 
relacionamento que é infinito”.287 Para ela, a plenitude da graça de Deus é conferida ao ser 
humano e independe de qualquer identificação pessoal com o homem.288 Esse paradigma 
sexista é pecaminoso, contrário ao plano de Deus e uma transgressão clara e inequívoca 
do compromisso de amar ao próximo, de forma integral e integrante.289 Essa mentalidade 
sexista também é uma afronta ao próprio Deus, porque desfigura a raça humana – sua 
criação, amada e feita à sua imagem e semelhança.290 
 
4. A CASA DO OUTRO LADO DA RUA: CRISTIANISMO E DIGNIDADE HUMANA 

 
O Cristianismo não pode flertar com a desesperança, com o sofrimento, com o 

assédio, com a aparência que agrada a todos e segrega a humanidade daquilo que lhe é 
mais caro: o direito de viver. Embora inseridos num mundo de diferenças, de 
desumanidades, há de se ter esperança da existência de algum lugar seguro, o mínimo que 
seja. Um lar, um coração cristão, precisa ser sempre lugar de abrigo. 

Na casa de Ló, pelo menos para suas filhas, isso não foi possível. Ainda que tenham 
sido poupadas da experiência trágica do abuso psicológico e sexual, as filhas de Ló teriam 
que conviver o resto de suas vidas com o desamparo de uma humanidade desigual - 
aquela que não é hétero. Como seria na casa do outro lado da rua? 

O diálogo sobre a humanidade na Teologia, também, nas ciências da Religião, no 
plano teórico - também prático, precisa se firmar como uma necessidade que 
pressuponha reconfigurações e desconstruções internas. Esse diálogo deve visar à 
aproximação e acolhimento da multiplicidade das pessoas que se compreendem como 
outras, não normativas, normalizadas, requerendo, portanto, que se faça um movimento 
exclusivamente interno, capaz de formular uma possibilidade de entendimento que dê 
conta de construir uma relação que pressuponha inclusão e apoio. Esse movimento em 
prol de uma construção teórico-prática, que vise o acolhimento e inclusão da pessoa 
humana, na configuração contemporânea do Cristianismo no Brasil, é imprescindível.  

No entanto, pensar possibilidades de inclusão, apoio e convivência que abarquem 
configurações identitárias múltiplas na relação com o Cristianismo, não é possível a partir 
de uma matriz heterossexista, principalmente porque sua lógica e orientação limitam tal 

 
285 Cf. SICRE, José Luis. Introducción al Antiguo Testamento. Estella (Navarra): Verbo Divino, 1992, 
p.116. 
286 Op. Cit., p.22. 
287 Id. Ibid., p.25. 
288 Ibidem. 
289 Embora esse neologismo não seja usado por ela, denota o seu desejo de que esse amor deve integrar, 
somar, inserir. 
290 Op. Cit., p. 25. 
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possibilidade. Permanecer em tal disposição requer de todos os envolvidos, uma 
reconstrução291 teórica de matriz alternativa que dê conta da multiplicidade e 
complexidade identitária dos sujeitos que compõem (e buscam compor) o cenário Cristão 
Brasileiro.  Nesse caso, todos os atores religiosos precisariam292 debruçar-se sobre essa 
questão e tentar responder, no âmbito de seus limites, sobre a possibilidade de uma 
relação, o que implica em acolhimento, com Sagrado, que não pressuponha a 
heterossexualidade como norma, tanto na perspectiva humana, quanto na configuração 
identitária divina que se concebe a partir do símbolo “Deus”.  

De fato, já é possível perceber desenvolvimentos teóricos no sentido de prover 
caminhos alternativos que, numa perspectiva libertadora, procuram dar conta de agregar, 
incluir e emancipar a pessoa humana em suas especificidades e apesar de sua diversidade. 
E, de certa maneira, empreender um projeto semelhante rumo à “pessoa” divina. 

Esse novo paradigma, a partir do qual seja possível uma linguagem, tanto como 
uma prática, apropriada em relação a Deus, precisa, também, pressupor a superação de 
um compromisso com certo ideal de unidade identitária de gênero, em prol de uma 
sensibilidade à diferença e uma resistência a qualquer delimitação unívoca da natureza 
humana:293 “Uma posição monolítica funciona inevitavelmente em desfavor de alguém, 
que, geralmente, é o mais fraco”.294 Portanto, considerando-se a multiplicidade na qual se 
apresentam as formas de linguagem em relação a Deus, muitas vezes condicionadas pela 
cultura, pela posição social, econômica, status intelectual, é preciso perguntar pelo lugar 
e compromisso dessa linguagem, junto aos esquemas de dominação e sujeição da pessoa 
humana.295 Por isso, apesar de seu caráter de incompletude, uma linguagem apropriada 
em relação a Deus assumirá forma, quando cada ser humano puder viver em paz e 
usufruir plenamente de sua dignidade humana: “(...) este esforço para a renovação da 
linguagem em relação a Deus é vitalmente significativa para a Igreja e para o mundo, em 
todas as suas dimensões construtivas”. 296 

O comprometimento com um novo paradigma297 de matriz libertadora é decisivo 
para que a linguagem, a partir da qual falamos de Deus, seja uma linguagem apropriada 
para se falar de “Deus”. Essa linguagem não surge simplesmente com uma troca de 
vocábulos, tampouco com acréscimos de gênero298 ao conteúdo do “símbolo Deus”. 

 
291 Sem essa re(des)construção a Teologia continuará a pensar sob a mesma episteme (no sentido de 
Foucault: sistema escondido de pressupostos e processos de pensamento) estruturada a partir da dualidade 
masculino/feminino (macho e Fêmea). FOCAULT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das 
ciências humanas. São Paulo: Martins Fontes, 1985. 
292 Principalmente por uma pressão interna já que, em seu interior, não se apresentam apenas machos e 
fêmeas, homens ou mulheres. 
293 Id. Ibid., p. 27. Para Elizabeth Johnson, a perspectiva feminina não é uma unidade e nem está ao alcance 
ao imediato dado que a própria experiência feminina interpretada é tão diversa quanto à própria mulher 
em sua concretude. Parece que esse seu argumento, tem sua raiz numa elaboração semelhante, realizada 
por Judith Butler (Op. Cit., p.35). 
294 Ibidem. 
295 Op.Cit.,p.30. 
296 Id. Ibid., p.31. 
297 É importante atentar para o fato de que Elizabeth Johnson, compreende uma busca por novas 
alternativas em prol de uma linguagem apropriada em relação a Deus a partir de uma perspectiva de crítica 
e desconstrução a certa herança recebida da tradição judaico-cristã e nas múltiplas experiências históricas 
que essa tradição tem se mostrado. No entanto, para ela, desconstrução não significa abandono, e sim 
superação (Op. Cit., p.31). 
298 Elizabeth Johnson usa a expressão “características femininas” para referenciar algumas tentativas 
teórico-metodológicas de reverter (subverter) o caráter e a gênese masculina representados 
tradicionalmente pelo símbolo “Deus” 
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Embora o uso de metáforas possa ser enriquecedor, tal linguagem só surgirá quando nela 
estiver contida a plenitude de identidades humanas que possam servir de símbolo divino 
em “proporções equivalentes”.299 E, em tal projeto, é preciso que se supere uma matriz 
binária e rígida presente nas relações e referência de gênero transferidas a Deus, fazendo 
com que a essa representação legitime uma existência humana reduzida a dois absolutos 
relativamente opostos – masculino e feminino, nesse caso, o próprio conceito de Deus se 
torna refém de tal epistemologia.300 Não se pode pensar Deus a partir de atribuições de 
papéis de gênero (maternal, passivo, viril, etc.), sob o risco de transferirmos a essa 
representação a legitimação de nossa vivência e não a sua crítica: “(...) Em que sentido 
pode-se afirmar que Deus possui “dimensões”, para não citar apenas as dimensões 
dualisticamente conceituadas, como o masculino e o feminino?(...)”. 301 

Embora se proponha a um recorte teórico com foco na mulher e, na multiplicidade 
de suas características, Elizabeth Johnson nos deixa pistas sobre o dilema que se ergue na 
busca de um caminho alternativo: como sair de uma relação binária de gênero para 
construção de uma linguagem apropriada em relação a Deus? Para ela, “a linguagem a 
respeito da personalidade de Deus nos envolve imediatamente em questões de sexo e 
gênero, pois todas as pessoas que conhecemos ou são masculinas ou femininas”.302 
Portanto, a superação de tal dilema pode ser viabilizada através da insistência no caráter 
incompleto, não definitivo, de uma linguagem que dê conta da diversidade da pessoa 
humana: “o mistério de Deus não é entendido de modo adequado nem como masculino e 
nem como feminino, mas transcende a ambos de forma inimaginável”.303 E, o que se 
percebe nos argumentos de Elizabeth Johnson, é que o inimaginável é o não pensado 
ainda, não o impossível. Portanto, na linha de seu argumento principal, apenas quando na 
simbolização de Deus for incluída a completude do homem e da mulher, juntamente com 
símbolos do mundo, haverá a possibilidade da superação de uma fixação idólatra. E tal 
fixação, “numa única imagem poderá ser interrompida, e a verdade do mistério de Deus, 
associada à libertação de todos os seres humanos e de todo planeta emergirá para o nosso 
tempo.” Para ela, todo esse projeto teórico se põe como um elemento essencial para 
reorganização de uma situação religiosa injusta e deficiente e, para qual, vale o esforço 
investigativo de um mundo suprimido, cujo destino é o encontro com um novo conjunto 
de todo o gênero humano. 304 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Do ponto de vista das reflexões de gênero fica evidente o caráter de incompletude 

da pessoa humana e a dificuldade, frente à multiplicidade e complexidade das 
características identitárias contemporâneas, que os aportes teóricos predominantes têm 
em lidar com elas. Destituindo da posição androcêntrica o caráter normativo, valorativo 
e legislador, tais contribuições colocam uma perspectiva de referência não binária 
(masculino, feminino), evitando, por um lado, a troca de posições em gênero (dominado, 

 
299 Id. Ibid., p.80. 
300 Id. Ibid., p.82. 
301 Id. Ibid., p.83. Para Elizabeth Johnson o fato de usar metáforas femininas na linguagem sobre Deus não é 
o mesmo que afirmar que Ele tenha uma dimensão feminina, revelada por Maria ou por outras mulheres. 
302 Id. Ibid., p.93. 
303 Op.Cit., p.90. 
304 Id. Ibid., p.93. 
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dominador) e por outro, colocando em aberto a possibilidade de outras expressões 
identitárias da pessoa humana.  

Tais encaminhamentos não se mostram apenas alternativos, mas paradigmáticos, 
na medida em que propõe uma inversão da plataforma, a partir da qual se regem os 
destinos sociais não mais da Instituição (nos seus mais diferentes rostos), e sim, da pessoa 
humana. Sentam-se todos ao redor da mesa, agora, como iguais.  A leitura é existencial, 
parte da história de vidas humanas, historicizadas, visibilizadas, perspectiva aliás, 
encarada radicalmente pelos fazeres teológicos, principalmente daqueles provenientes de 
olarias feministas305. Tais fazeres não apenas encararam a alternativa de ressignificação 
da mensagem cristã, no questionamento da exclusividade e predominância, não apenas 
da voz masculina, mas do pensamento, dos símbolos e referências androcêntricos que a 
emolduram.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
O historiador romeno Mircea Eliade (1992) afirma que sagrado e profano 

deslocaram-se na direção de integrar duas categorias de ser no mundo assumidas pelo 
homem no decorrer de sua história. Para ele, o homem das sociedades tradicionais é um 
homo religiosus (1992, p. 36), posto que a necessidade religiosa expressa um desejo do 
ser. Assim, o espaço profano retrata um não-ser ao homem absoluto. 

Nesse sentido, o que Eliade mostra é que a religião é parte do homem (1988, p. 
374):  “A sacralidade é, em primeiro lugar, real. Quanto mais religioso é o homem, mais 
real ele é, e mais ele se desvia da irrealidade de um devir privado de significação”. Desta 
forma, vemos que o homem permanece exercendo a religiosidade e refletindo, desta 
forma, sua necessidade no que se refere às práticas religiosas ou às noções diversas de 
espiritualidade. 

Deste modo, analisar a humanidade de forma aprofundada necessariamente 
passa pelo aspecto religioso, pelo âmbito da relação do indivíduo com o sagrado, já que 
as expressões de religiosidade influenciam o pensamento e as práticas sociais nos 
contextos diversos, considerando haver um mundo transcendente que, para ele, 
manifesta-se neste a partir de sinais chamados de hierofanias4. 

Como este trabalho pretende analisar a importância das práticas religiosas no 
tratamento da drogadição, o que evidenciamos é que cada religião traz em si algum tipo 
de desenvolvimento espiritual (no sentido de aproximação com o que se considera 
sagrada, dependendo da crença ou do conjunto de crenças inerentes às suas 
convicções), isto acarreta em grande contribuição para a vida da humanidade; no caso 
em questão, especificamente contribui para o tratamento da drogadição, agindo como 
uma espécie de componente terapêutico, promovendo reestruturação e saúde ao 
dependente, seja qual for seu segmento. 

A partir do século XX, o desenvolvimento tecnológico na área da saúde levou os 
pesquisadores a se portarem diante da doença a partir da chamada “visão 
microscópica” da doença, tendo em vista que os mecanismos fisiopatológicos passaram 
a fragmentar o ser de forma a promover um reducionismo no problema saúde-doença 
tão somente no âmbito do desequilíbrio bioquímico. 

Apesar disto, pode-se observar que, como pontua Alexander (1989, p. 23): 
 

Esta “dupla personalidade” do clínico moderno revela, mais claramente 
do que qualquer outra coisa, o ponto fraco da medicina nos dias de hoje. 
Dentro da comunidade médica, o profissional pode dar-se ao luxo de 
assumir uma atitude “cientifica” que é só e essencialmente uma atitude 
antipsicológica dogmática. Por não saber exatamente como este 
elemento psíquico funciona, por ser este tão contraditório a tudo que ele 
aprendeu na sua formação médica, e porque o reconhecimento de um 
fator psíquico aparentemente rompe a consistência da teoria físico-
química da vida, tal profissional tenta ignorar o fator psíquico tanto 
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quanto possível. Como médico, no entanto, ele não pode ignorar 
totalmente (...). Ele precisa lidar com tal fator, porém ao fazê-lo justifica-
se dizendo que a cura pela medicina não é apenas uma ciência, mas 
também uma arte (...) aquilo a que ele se refere como sendo a arte 
médica, nada mais é do que o conhecimento (...) que ele obteve durante 
os longos anos que ele obteve de sua experiência clínica. 

 

A questão a ser levantada é que há itens na vida humana que vão além do que a 
matéria compreende e do que a ciência busca experienciar. Quando falamos no ser 
humano não podemos deixar de falar de espiritualidade. Os registros das primeiras 
sociedades, cujas evidências encontramos somente em ruínas arqueológicas, deixam 
vestígios claros de símbolos e cerimônias religiosas. 

No decorrer da história, a religião permaneceu e continuou a desempenhar papel 
central na experiência humana, influenciando a forma como os seres humanos 
percebem os ambientes deste mundo em que vivemos e de reagir a eles. 

 
2 PRÁTICAS RELIGIOSAS E RELAÇÃO COM O SAGRADO 
 

Muitas são as tentativas de conceituar a religião. Para Émile Durkheim(1989), a 
religião não poderia, de forma nenhuma, ser simplesmente resumida a um sistema de 
ideias, mas seria uma espécie de sistema de força, cuja função seria criar coesão cuja 
categoria base seria o sagrado, de forma que os indivíduos buscam na religião o desejo 
de compartilhar uma vivência onde todos são iguais, vivem em comunidade e creem em 
uma vida social possível, sendo a religião este elemento social. 

Para ele, não há “religião verdadeira” e “religião falsa”, mas cada uma tem o seu 
papel de relevância à maneira que responde a dadas necessidades: “não há religiões que 
sejam falsas. Todas são verdadeiras à sua própria maneira: todas respondem, mesmo que 
de modo diferente, às inúmeras condições da vida humana” (1989, p. 31). 

Tendo em vista que a religião estaria mais na esfera do que é experienciado 
metafisicamente, não pretendendo depender de categorias cartesianas e das limitações 
que o racionalismo iluminista impõe, a ideia do irracional está embutida na do racional, 
de modo que a religião, ao lado da ciência, poderia ser delimitada como uma das 
categorias que tenta dar conta da irracionalidade do mundo. 

Os devotos de determinadas vertentes religiosas buscam o sagrado por meio de 
suas práticas e, neste encontro, chegam às suas experiências individuais que refletem 
não apenas seus próprios anseios, mas respondem aos estímulos do grupo de convívio 
religioso ou às práticas inerentes à doutrina seguida. 

Deste modo, o fiel desenvolve respostas particulares às suas práticas segundo 
suas crenças, e tais práticas têm repercussões diversas não apenas nas suas expressões 
externas, mas, dependendo do seu grau de envolvimento com sua crença, 
principalmente nas suas ações internas. 

 
2.1  A Saúde, a Doença e a Espiritualidade 
 

O conceito de saúde geralmente está mais vinculado à ausência de doença, porém 
tal conceito é reducionista, tendo em vista que costuma não considerar outras 
dimensões do ser humano, e há muito caminhar por aspectos mais subjetivos que 
objetivos nesse sentido, haja vista que o bem-estar físico comumente é relacionado a 
ter um corpo em equilíbrio biológico e o bem-estar mental é visto como o indicativo de 
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saúde quando há, principalmente na pós- modernidade, a ausência de estresses. 
Saúde é o equilíbrio entre os envoltórios, enquanto doença é a desarmonia. Neste 

ponto, Afonso Carlos Neves (2011, p. 31) nos diz que o conceito de saúde é limitado, 
posto que este conceito é mais amplo, agregando dimensões física, mental, cultural e 
social: 

(...) Enquanto o bem-estar social é interobjetivo, o bem-estar cultural é 
de natureza intersubjetiva. Assim, há uma dimensão do bem-estar que 
implica uma subjetividade vivenciada coletivamente, a qual chamamos 
“cultura” de uma determinada comunidade. O bem-estar físico, ou seja, 
objetivo, é verificado por tudo que concerne ao corpo, obtido por 
história clínica, exame físico ou propedêutica armada (...). O bem-estar 
mental, ou subjetivo, só pode ser avaliado através da narrativa do 
próprio indivíduo a respeito de sua interação consigo mesmo e com os 
outros. (...) O bem-estar social diz respeito à dimensão do indivíduo 
condicionada a regulamentos objetivos, que intermedeiam processos e 
limites, os quais têm um alcance coletivo. 

 

O que devemos levar em conta é que no fim do século XX começou a haver uma 
reconsideração do conceito de bem-estar, se desenvolvendo uma estreita relação entre 
este conceito e um outro conceito mais utilizado atualmente, o de “qualidade de vida” 
(não obstante sua relação contemporânea com o consumismo, não é nessa esfera que 
pretendemos desenvolver este pensamento), permitindo um entendimento mais fiel do 
ser e, consequentemente, das práticas terapêuticas, entrando neste âmbito as práticas 
religiosas ou de qualquer âmbito que se relacione com a espiritualidade. 

 
3 A DEPENDÊNCIA QUÍMICA E A BUSCA PELA REABILITAÇÃO 
 

Ao falarmos de problemas de saúde neste trabalho, queremos dar destaque 
principalmente à dependência química, que tem se intensificado e se tornado uma das 
maiores preocupações quando falamos sobre saúde pública no Brasil e no mundo. Os 
índices indicam que o número de pessoas que consomem drogas e acabam se tornando 
dependentes tem aumentado cada vez mais, de modo que a quantidade de dependentes 
químicos passou de 27 milhões em 2013 para 29 milhões em 2014. 

A dependência química é um transtorno mental em que o dependente perde o 
controle sobre o uso da droga, e consequentemente, fragiliza sua vida psíquica, 
emocional, espiritual, física e social. O ponto de partida para chegar à dependência é a 
relação do cérebro com determinada substância. 

Para esse órgão, qualquer experiência de recompensa vivenciada é bem-vinda, 
desde brincar com o filho até usar drogas. As pessoas facilmente se envolvem com 
drogas justamente porque essas substâncias estimulam os neurônios, proporcionando 
a sensação de prazer, de forma que a tendência é que o cérebro desenvolva uma 
compulsão como a manifestada em ninfomania, cleptomania, vigorexia, transtornos 
alimentares, entre outros. 

Apesar das informações errôneas acerca deste assunto, cabe salientar que nem 
todo usuário de drogas pode ser considerado dependente. Segundo o que os usuários 
relatam, os motivos de usar as drogas estão dentro desta lista: curiosidade, desejo de 
fazer parte de um grupo, fuga de problemas, busca por novos prazeres, tentativa de 
esconder a insegurança, novo estilo de vida, novas emoções, questionamento da 
autoridades, falta de perspectiva de futuro e mudança de humor proporcionada pela 
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substância (RIBEIRO, 2019). 
Pode-se dizer que existem quatro tipos de usuários de drogas: o experimentador, 

que usa uma ou duas vezes, geralmente levado pela curiosidade e não as consumindo 
mais após as primeiras experiências. O recreacional, que utiliza a droga 
esporadicamente, mas que não sente influência positiva ou negativa dela em seu 
cotidiano. O usuário habitual usa a droga continuamente, mas consegue se controlar, 
crendo que ela o faz desenvolver melhor suas habilidades em diversas áreas. 

O dependente, também chamado de toxicômano, é quem não consegue ver 
sentido na vida sem o uso da droga, que passa a interferir em todas as áreas de sua 
existência, a ponto de ele quebrar qualquer regra outrora seguida para ter a droga 
consigo. No estágio de dependência, é necessário que a pessoa busque ajuda 
competente e adequada. 

As principais pesquisas sobre o uso de drogas por crianças no Brasil começaram 
nas décadas de 1980 e 1990, realizadas pelo Centro Brasileiro de Informações sobre 
Drogas Psicotrópicas (Cebrid), que organizou o estudo a partir da análise da população 
de seis capitais brasileiras. 

O estudo analisou crianças de rua, tendo em vista que as pesquisas do público de 
usuários em geral em geral focam no problema a partir da adolescência, devido à baixa 
incidência de uso de drogas entre crianças que não estejam nas ruas. Em 2003, o estudo 
se intensificou e passou a englobar todas as 27 capitais brasileiras. Foram entrevistadas 
quase três mil crianças e jovens de até 18 anos, apontando que a dependência só 
aumenta. 

Tal índice é alarmante e, uma vez que a mesma é um problema de saúde, 
afetando todas as dimensões da saúde humana, necessita de igual modo ser tratada em 
todas essas dimensões, inclusive a espiritual. Nós defendemos que o tratamento 
somente com foco espiritual é insuficiente, antes, cremos ser este um eficaz método 
complementar, sendo necessário que sejam utilizados tratamentos no âmbito da 
espiritualidade, psicologia, psiquiatria, medicina e outra ciência que se achar 
necessária. 

Koening (2012, p. 112) diz que muitos renomados profissionais da medicina 
atestam a importância da espiritualidade, ainda que poucos direcionem seus pacientes 
para um auxílio neste contexto, de modo que mais de 90% dos médicos reconhece que 
fatores espirituais são um componente importante da saúde, e uma grande parte (70% 
a 82%) diz que isso pode influenciar positivamente na saúde do paciente. 

Além disso, 85% dos médicos dizem que deveriam estar cientes das crenças 
religiosas/espirituais dos pacientes, e 89% indicam que têm direito a perguntar sobre 
tais crenças. Porém, apesar dessas atitudes positivas, os médicos ainda mostram-se 
resistentes em discutir com os pacientes sobre questões espirituais. 

Levin (2006, p. 26), epidemiologista com foco na espiritualidade, em uma 
entrevista quanto à relação entre espiritualidade e saúde, ao ser questionado se haveria 
alguma diferença entre pessoas que tem ou não religião ou práticas espirituais e 
pessoas sem hábitos religiosos, relacionou a religiosidade a uma espécie de melhoria na 
qualidade de vida, apresentou uma conclusão interessante quanto aos efeito saudável 
da espiritualidade como uma constante universal da natureza: 

 
(...) apenas um em cada dez médicos encaminha as necessidades 
espirituais dos pacientes com regularidade (...). A maioria dos médicos 
(mais de 90%) reconhece que fatores espirituais são um componente 
importante da saúde, e uma grande parte (70% a 82%) diz que isso pode 
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influenciar a saúde do paciente. Além disso, 85% dos médicos dizem que  
deveriam estar cientes das crenças religiosas/espirituais dos pacientes, 
e 89% indicam que têm direito a perguntar sobre tais crenças. Porém, 
apesar dessas atitudes positivas, os médicos mostram-se relutantes em 
discutir com os pacientes sobre questões espirituais. 
 

Segundo a Dra. Regina Lúcia M. Batista Dantas, Psicóloga e Presidente do AA 
(Alcoólicos Anônimos) no Brasil, se um alcoolista não é restaurado em todas as áreas 
da sua vida, que segundo ela envolve a área emocional, física, mental, social, familiar, 
cultural, econômica e espiritual, ficará uma porta aberta para a recaída e o retorno ao 
álcool. 

Creio que podemos aplicar esse princípio às outras drogas, pois os motivos e 
circunstâncias são as mesmas que muitas vezes levam uma pessoa a usar tanto o álcool 
como outras drogas. 

Num artigo desenvolvido pela Dra. Dirce de Assis Rudge ela faz uso de uma 
afirmação do Dr. George Vaillant, expoente mundial nos estudos de alcoolismo, 
conforme segue: 

 
O poder que a dependência química exerce sobre os seres humanos não 
reside no nosso córtex. O poder da dependência em nossas mentes mora 
no que foi chamado o nosso cérebro de réptil. O poder localiza-se no 
campo das transformações celulares no meio do nosso cérebro – o 
nucleus accumbens e o tegmentum superior - essa área do cérebro é 
responsável pelas respostas de prazer. Essas transformações estão além 
do alcance da força de vontade, além do alcance do condicionamento e 
além do alcance do ‘insight psicoanalítico. 
 

Para o Dr. Vaillant, somente com o desenvolvimento da espiritualidade haverá 
um verdadeiro estímulo e conscientização do valor da sobriedade, promovendo uma 
motivação firme e sobretudo persistente de uma vida sem álcool ou outras drogas, ideia 
que antes se afigurava absurda e completamente sem sentido para o usuário. 

O ideal é que se fuja dos extremos e se alie o maior número possível de recursos 
a fim de que se tenha maior êxito nos tratamentos, como afirma a Dra. Cristina Navalon: 
“Temos que fazer distinções; uma coisa é usar a espiritualidade como parte integrante do 
tratamento; outra, bem diferente, é se valer somente da espiritualidade para tal fim”. 

 

4 DEPENDÊNCIA E OUTRAS DOENÇAS: OS EFEITOS DA PRÁTICA RELIGIOSA 
 

Uma vez que a drogadição é considerada doença para a OMS, em se tratando do 
tratamento de drogadictos, a experiência deve ser parametrizada da mesma forma que 
para outras patologias. Se pararmos para refletir, os drogadictos tem problemas de 
saúde em várias áreas que vão desde a médica, psicológica à social. Com certeza a 
abordagem espiritual se faz necessária nesse caso também. 

É importante sabermos como a espiritualidade atua na vida das pessoas e 
especificamente em quem está se tratando de alguma doença. Para alguns 
pesquisadores é difícil determinar exatamente onde e como a espiritualidade age, já 
outros, que inclui a grande maioria, alistam uma série de benefícios e como a 
espiritualidade afeta no tratamento à saúde, e especificamente aqui, na drogadição. 

Como as conclusões são diversas, alguns atribuem os benefícios à expectativa 
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dos pacientes, que sabidamente interfere no sistema imunológico. Outros acreditam 
que a maior responsável é a meditação, que reduz a tensão muscular e pode diminuir a 
frequência cardíaca. Alguns apontam ainda para os vínculos sociais estabelecidos 
graças à vida espiritual. 

Para Viktor Frankl (1978) é a espiritualidade que dá sentido à vida, posto estar 
a mesma ligada com a motivação que faz crescer, lutar e amar. A espiritualidade 
proporciona autodeterminação no sujeito, levando-o a enxergar sob a ótica de uma 
percepção mais positiva. A espiritualidade conduz o ser humano à capacidade de 
enfrentar os problemas que antes eram impossíveis de se transpor. 

A espiritualidade traz confiança e esperança, auxilia no tratamento, promove a 
qualidade de vida, evidencia o sentimento de amparo constante, conforto e bem-estar, 
pois o dependente estaria lutando contra algo acima de suas forças. 

Independente do credo professado, a espiritualidade exerce um forte impacto na 
prevenção das drogas e a proteção contra seu uso, assim como de outras doenças, pois 
o vínculo com o transcendente dá suporte e equilibra as emoções, diminuindo os índices 
de desvalor, depressão e ausência de sentido para viver; propondo ainda um caminho 
de recomeço, uma nova perspectiva de vida, um acolhimento que se estende aos 
familiares e a sociedade. Uma esperança necessária que o presente e o futuro requerem 
(OTON, 2015). 

De acordo com Sullivan (1993), a dimensão da espiritualidade é uma 
característica única e individual que pode ou não incluir a crença em um “Deus”, sendo 
responsável pela ligação do “eu” com o universo e com os outros, estando além da 
religiosidade e da religião. E nessa perspectiva busca-se então o sentido da vida que a 
maioria está à procura, mas é a dimensão espiritual que propõe ao homem um por que 
viver. 

Para os adeptos da fé cristã, após a chamada metanoia (“mudança de mente” ou 
conversão) o indivíduo que outrora se via como dependente de uma substância 
psicoativa passa a encontrar em Deus sua satisfação, e tal satisfação o motiva a lutar um 
dia após  o outro, “matando um leão por dia”. 

Muitos são os casos de tabagistas, alcoolistas ou usuários de drogas diversas que 
utilizaram as substâncias durante décadas e, após a conversão religiosa, encontraram 
na espiritualidade forte auxílio para se verem livres do vício. 

Por outro lado, não é incomum observar casos de pessoas que sofrem da recaída 
(retorno ao abuso da substância) devido à espiritualização da doença sem permanecer 
com os cuidados, alheios às práticas espirituais. 

A espiritualização total pode gerar um sofrimento que, por vezes, faz com que 
alguns sofram o “trauma espiritual” de, tendo o organismo ainda chamando pela droga, 
achar que o desejo de fumar é sinal de uma falta de entrega total a Deus, o que, por ser 
a dependência química uma doença, não é verdade. 

Para tais adeptos, o vício começa como pecado, pois tem seu início com uma 
atitude proposital de confronto à vontade de Deus de que os seus seguidores não usem 
aquilo que prejudica o corpo, chamado pelo Apóstolo Paulo de o templo do Espírito (1 
Coríntios 3:16).  A questão é que esse pecado inicial aos poucos se transforma em uma 
doença que, não obstante ser consequência do pecado, é algo a ser tratado como uma 
patologia, devendo receber todos os cuidados de qualquer outra enfermidade. 

Sendo assim, para os que veem com mais cautela a relação entre a 
espiritualidade e a reabilitação do uso de drogas, apesar de haver um ser sagrado que 
(segundo muitas crenças) pode curar doenças, esse mesmo ser pode também querer 
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usar a ciência para que o fiel se reabilite. Sendo assim, procurar tratamento para se 
livrar de um vício após a conversão seria sinal de busca por fazer a vontade do Deus 
cristão, livrando-se de qualquer tipo de domínio sobre si que não o do próprio Deus. 

Desse modo, a religiosidade e a espiritualidade podem dar o impulso crucial para 
qualquer ruptura de ciclo vicioso, evocando um sentido propulsor de vida, como 
verificamos na imagem e narrativa do dependente químico no protocolo 01. 

                  Acervo fotográfico OTON, K. (2015) 
 

“Eu me encontrava perdido quando veio sobre minha vida à cachoeira do Senhor 
e nasci de novo, aprendi com a espada que é a palavra de Deus e me acheguei ao templo 
para buscar a Deus. O devorador tentou me matar, parei e dei um giro no que tinha se 
passado em minha vida e Jesus fez me lembrar de quem eu era e voltei a ter fé 
novamente, dei um suspiro tomei um copo com água, fui ver o mar, os peixes, inspirei-
me novamente e o fogo do Espírito Santo ardeu outra vez”. 

Avaliamos no protocolo 01, os fatores abordados acerca da religiosidade e da 
espiritualidade sendo evidenciados, havendo uma desestrutura emocional em sua 
narrativa, porém, um vislumbre de esperança quando o mesmo se atém a uma 
espiritualidade que o faz acreditar nas mudanças advindas do conhecimento Bíblico, da 
experiência, e do poder transformador que o Sagrado pode lhe proporcionar, inserindo-
o assim para uma nova perspectiva de inclusão social e familiar. 

 

4.1 A nova legislação brasileira sobre drogas: uma rápida noção sobre a penalidade 
 

No ano de 1998, após a conclusão da XX Assembleia Geral Especial das Nações 
Unidas, em que se debateu os fundamentos que serviriam de guia para a redução da 
demanda de drogas, o Brasil deu início à estruturação de uma política nacional 
específica dessa temática, sendo criada a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), 
recebendo esta Secretaria a responsabilidade de mobilizar os diversos sujeitos 
relacionados com a questão do uso de drogas para que fosse criada a política brasileira 
sobre o assunto. Assim, em 26 de agosto de 2002 foi estabelecida a Política Nacional 
Antidrogas (PNAD). Com o intuito de reduzir a demanda e a oferta de substâncias 
psicotrópicas no Brasil, três pontos foram elencados a fim de que fossem desenvolvidos 
na PNAD para aplicação, sendo eles: 
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1- Integração das políticas públicas setoriais com a Política Nacional 
Antidrogas; 2- Descentralização das ações no nível municipal; 
3- Estreitamento das relações entre comunidade científica e a sociedade. 

 

Com a atualização de dados epidemiológicos, a política teve o prefixo “anti” 
substituído pelo termo “sobre”, posto que as novas linhas de estudo internacionais 
sobre a temática passavam a desenvolver um novo viés, passando a ser denominada 
Política Nacional sobre Drogas (permanecendo a sigla PNAD). 

Devido à necessidade de atualizar a já obsoleta legislação sobre drogas (então 
com mais de 30 anos de existência), em 2006, a SENAD coordenou uma equipe 
governamental que, em conjunto com parlamentares, desenvolveu o processo que teve 
como resultado a aprovação da Lei 11.343/2006, sendo assim instituído o Sistema 
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD), prescrevendo medidas de 
prevenção ao abuso de drogas e a reinserção social dos dependentes, caminhando em 
combinação com a atual política sobre drogas. 

Desta forma, foi compreendido e oficializado pelo Governo Brasileiro que 
usuário e traficante não poderiam estar incluídos no mesmo nicho (com a legislação 
anterior preconizava), mas ambos deveriam ter os seus direitos assegurados, de um 
lado com um devendo ser punido nas formas da Lei, enquanto o outro deveria ter 
oportunidade de refletir acera do seu consumo e, quando necessário, ser assistido em 
sua enfermidade. 

Ainda que, ao ser flagrado no consumo, o assunto em questão continue sendo 
julgado por um juiz, que dará a medida nas formas da Lei, o usuário não mais é preso, 
mas atendido pela autoridade policial que, lavrando o termo circunstanciado, lhe 
informará sobre a necessidade de comparecimento junto ao Juizado Especial Criminal, 
também cabendo ressaltar que a nova legislação da mesma forma estabeleceu critérios 
a fim de que seja estabelecido se a droga destina-se ou não ao consumo pessoal. 

O artigo 16 da antiga Lei 6.368/76 considerava a pena do uso de drogas em 
detenção de seis meses a dois anos, sendo, assim, considerada crime. A nova legislação 
não mais traz tal aplicação, antes assegura a aplicação de penas alternativas, impostas 
pelos Juizados Especiais Criminais, com a advertência (não de cunho moral, mas 
jurídico), abordando os efeitos nocivos da droga, além da prestação de serviços à 
comunidade, porém, sem a antiga medida de conversão em pena privativa de liberdade. 

Desta forma, a mudança na legislação promoveu um distanciamento não 
existente anteriormente em termos legais, pois passou a atenuar o papel de usuários e 
dependentes com medidas educativas de tratamento, reinserção e vida em sociedade, 
impossibilitando a prisão dos mesmos, enquanto, por outro lado, agravou a situação 
penal dos disseminadores do uso de substâncias psicoativas. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A importância da religião no desenvolvimento humano e na busca por solucionar 
problemas complexos da sociedade não está limitado ao que diz a Teologia, mas outras 
ciências corroboram tal fato. 

No âmbito da Sociologia, Émile Durkheim tratou as representações religiosas 
como constitutivas da sociedade, afastando definitivamente a ideia de que religião, 
como comumente colocada pelos contrários a esta área de estudos, seria nada mais 
que ilusão, mostrando que dificilmente um fenômeno observado de forma constante ao 
longo da história dos homens poderia simplesmente ser resultado de mero equívoco. 
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Em seu pensamento ele expressa a crítica à teoria de que a ciência viria a 
substituir gradativamente a religiosidade, tendo em vista que, apesar da tensão 
existente entre conhecimento religioso e conhecimento científico, estes devem ter 
respeitadas suas funções, não havendo permissão para que um de alguma forma possa 
interferir no outro, sendo a religião um excelente palco de apresentação das nuances 
que compõem a complexidade humana (1989, p.29): 

 
(...) a religião quando pesquisada não é estudada apenas pelo prazer de 
contar as extravagâncias e as singularidades que encerra. Se tomarmos 
dada religião como objeto da nossa pesquisa, é porque nos parece mais 
apta que qualquer outra para fazer compreender a natureza religiosa do 
homem,  ou seja, nos revela aspectos essenciais e permanentes da 
humanidade. 
 

Em suas obras, Durkheim reconhece que a religião, acima de tudo, diz respeito 
ao modo como organizamos a nossa compreensão da realidade e, nesse caso, ela seria 
precursora da ciência e não sua antítese. A religião interpretaria o processo cultural, 
dizendo algo sobre o significado de comunidade, expressando aquilo que é importante 
neste processo. 

Weber é um outro exemplo de um pesquisador que observa uma amplitude da 
religião e suas expressões que está além de conceitos metafísicos, tendo em vista que o 
universo das práticas religiosas, a princípio, seriam usuárias da razão, pelo menos 
relativamente, e direcionadas ao mundo físico. Assim, seria a religião, ao lado da ciência, 
uma esfera que tenta dar conta da irracionalidade do mundo (1991, p. 279): “ainda que 
não seja necessariamente uma ação orientada por meios e fins, orienta-se, pelo menos, 
pelas regras da experiência” 

As crenças religiosas ajudam na autoestima, no ajustamento e adaptação das 
pessoas frente as adversidades, fornecem a capacidade de autoavaliação e autoconceito, 
de modo que as pessoas passam a valorizar a percepção de si. 

A espiritualidade traz também o favorecimento de emoções, sensação de força, 
poder e controle; diminuição da carga emocional da doença, auxílio na prevenção da 
doença e alívio do medo e da incerteza perante a morte, além de amenizar a ansiedade 
do indivíduo, preocupações, medos, sentimentos negativos, conceito baixo de si mesmo, 
incertezas e culpa. 

Como afirma Eliade (1992), em casos de aflições extremas, quando tudo foi 
tentado em vão [...] os homens voltam-se para o Ser supremo e imploram-lhe. Desse 
modo, o sentimento religioso, a espiritualidade, traduzem essa religação do homem 
com o transcendente, consigo mesmo e em suas relações afetivas, da mesma forma que 
a separação e o desencantamento com o transcendente resultam no afastamento de si e 
do outro. 

No caso específico da drogadição, a espiritualidade é capaz de produzir a 
autodeterminação, força de vontade e controle, que são elementos fundamentais para 
se vencer a dependência, também amenizando a dor da solidão frente a esta luta que 
tem se tornado bem conhecida nos tempos atuais. 
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O ENTENDIMENTO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS SOBRE 
OS “CRIMES DE LESA-HUMANIDADE” EM CONTRAPOSIÇÃO COM AS DECISÕES DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
 

Suyane Alves de Queiroga Vilar 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
Os diplomas internacionais que resguardam a vida humana em tempo real, 

firmados notadamente após a Segunda Guerra Mundial, surgiram para que países, como 
a Alemanha na época do nazismo, não fundamentem seus exageros com base em 
distorções legais. Assim, a temática do conflito entre a soberania nacional e a proteção do 
indivíduo na esfera internacional, se sobressai à esfera local, considerando a possibilidade 
de pronunciamento, manifestação ou, até mesmo, intervenção da comunidade 
internacional306.  

Diante da relevância e respeito aos direitos humanos, os sistemas de proteção 
internacional se articulam em defesa da vida. Nos termos da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos de 1948 e, a partir do ordenamento jurídico internacional, sistemas 
Globais e Regionais de Proteção aos Direitos Humanos traçam parâmetros para a sua 
aplicabilidade e salvaguarda. As etapas referentes às transições políticas de períodos de 
arbítrio para a democracia tornaram-se cada vez mais eficazes, diante da 
internacionalização dos direitos humanos. Cabe aos Sistemas Internacionais de Direitos 
Humanos garantirem o acesso à Justiça porventura denegado na esfera interna. 

Nesse sentido a Corte Interamericana de Direitos Humanos, com sede em São José, 
capital da Costa Rica, representando um dos três tribunais regionais de proteção dos 
Direitos Humanos, integrada por 20 países, proposta pela OEA e pela Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos307, defende que o direito à verdade coaduna com os 
direitos e garantias de medidas de proteção judicial, dispostas nos artigos XVIII e XXIV da 
Declaração Americana, bem como, nos artigos 8 e 25 da Convenção Americana e que, todo 
o contexto da narrativa histórica do direito à verdade relaciona-se com o Direito ao Acesso 
à Informação, disposto no artigo IV da Declaração Americana.  

A proposta deste artigo, desenvolvido por meio de uma abordagem qualitativa, 
valendo-se do método indutivo e de pesquisas bibliográficas e documentais, através de 
uma literatura interdisciplinar com referenciais teóricos do Direito, da História, da 
Ciência Política e da Filosofia, representa parte de uma dissertação acadêmica de 
mestrado308. 

 
306Como exemplo cita-se a Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti – MINUSTAH – na qual, o 
Conselho de Segurança da ONU, em fevereiro de 2004, decidiu realizar uma ajuda humanitária ao país. 
Disponível em https://www.defesa.gov.br/relacoes-internacionais/missoes-de-paz/o-brasil-na-minustah-
haiti. Acesso em: 26 ago 2019. 
307 A Convenção Americana sobre Direitos Humanos foi promulgada no Brasil por meio do Decreto nº. 
678/1992. 
308VILAR, Suyane Alves de Queiroga. A atuação do STF no reconhecimento dos "crimes de lesa-humanidade" 
e a Justiça de Transição. Dissertação (Mestrado em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas) – 
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, 2019. 149 f. 

https://www.defesa.gov.br/relacoes-internacionais/missoes-de-paz/o-brasil-na-minustah-haiti
https://www.defesa.gov.br/relacoes-internacionais/missoes-de-paz/o-brasil-na-minustah-haiti
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Considerando que o Supremo Tribunal Federal brasileiro, não reconhece309 como 
“crimes de lesa-humanidade” as atrocidades cometidas pelos agentes de Estado, durante 
a ditadura brasileira (1964 a 1985), este artigo destaca que, a ausência de 
responsabilização individual, aos militares que cometeram crimes contra os que se 
insurgiram face à ordem oficial instalada, gerou um vácuo na identidade nacional, vez que, 
a Lei nº. 6.683/1979, ao anistiar os crimes políticos e conexos a este, impossibilitou a 
exposição dos danos que o período do governo ditatorial deixou no seio da sociedade, 
quando tolheu a sua liberdade de expressão e o seu direito de ir e vir.  

 
2. DEFININDO OS “CRIMES DE LESA-HUMANIDADE” 

 
Os “crimes de lesa-humanidade” ou “crimes contra a humanidade” foram 

inicialmente delineados na II Convenção de Haia, ratificada pelo Brasil em 25 de fevereiro 
de 1907, sendo descritos, mais uma vez, na carta de Londres, do Tribunal Militar 
Internacional (1945). Após o contexto histórico dos atos cometidos durante a II guerra 
mundial, o “crime de lesa-humanidade”, aplicado no Tribunal de Nuremberg e Tóquio, foi 
redefinido no Estatuto de Roma, garantindo a proteção difundida pelo Direito 
Internacional dos Direitos Humanos.  

O Estatuto de Roma310, criado em 17 de julho de 1998, ao dispor sobre o tipo 
destaca em seu art. 7º que, “crime contra a humanidade” ou “crime de lesa-humanidade” 
configura-se como o ataque generalizado ou sistemático, contra qualquer população civil, 
na prática de pelo menos um dos seguintes atos: homicídio; extermínio; escravidão; 
deportação ou transferência forçada de uma população; prisão ou outra forma de 
privação de liberdade física grave, em violação de normas fundamentais de direito 
internacional; tortura; agressão sexual, escravatura sexual, prostituição forçada, gravidez 
forçada, esterilização forçada, ou qualquer outra forma de violência no campo sexual de 
gravidade comparável; perseguição de um grupo ou coletividade por motivos políticos, 
raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos ou de gênero, ou em função de outros 
critérios universalmente reconhecidos como inaceitáveis no direito internacional; 
desaparecimento forçado de pessoas; crime de apartheid; bem como outros atos 
desumanos de caráter semelhante, que causem intencionalmente grande sofrimento, ou 
afetem gravemente a integridade física ou a saúde física ou mental de outrem.  

Para a configuração de crime contra a humanidade, o Estatuto de Roma, 
acrescentou também, a necessidade de conhecimento do ataque, proposto por uma 
política de Estado ou por uma organização que pratique esta política.    

Observando o amadurecimento do conceito, frisa-se uma diferença existente entre 
os termos: Direito Humanitário Internacional (inicialmente vinculado aos crimes de lesa-

 
309 Este artigo selecionou como sujeito de estudo dois processos de extradição julgados pelo STF, Ext. nº. 
1.362/DF e 1.270/DF. O processo de extradição nº. 1.362/DF julgado pelo plenário do STF em 09 de 
novembro de 2016, indeferiu o pedido do governo argentino face o Sr. Salvador Siciliano, por maioria, 
restando vencidos os ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Rosa 
Weber. Já o processo de extradição nº. 1.270/DF, recortado por causa da concessão do pedido, observando 
que o período histórico era similar ao processo precedente, teve sua decisão proferida com base no que foi 
debatido no processo de extradição nº 1.362/DF e o Sr. Gonzalo Sanchez teve seu pedido de extradição 
concedido apenas quanto ao crime de sequestro. Estavam presentes, no julgamento final do processo de 
extradição nº. 1.270/DF na primeira turma, o ministro Marco Aurélio (presidente da sessão), a ministra 
Rosa Weber, o ministro Luís Roberto Barroso e, o ministro Alexandre de Moraes.   
310Embora tenha sido criado em julho de 1998, o Estatuto de Roma só foi promulgado no Brasil em 25 de 
setembro de 2002, por meio do Decreto nº. 4.388/2002. 
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humanidade, por considerar que este tipo penal se relacionaria somente com os crimes 
de guerra) e Direito Internacional dos Direitos Humanos (atualmente vinculado ao 
reconhecimento do crime de lesa-humanidade, por dispor que a proteção da vida humana 
deve ocorrer em tempo real, sendo os indivíduos, responsabilidade do Estado).  

O Direito Internacional Humanitário “se baseia em um grande número de tratados, 
em particular as Convenções de Genebra, de 1949, e os seus Protocolos Adicionais, 
ademais de uma série de outras convenções e protocolos que abrangem aspectos 
específicos do Direito Internacional dos Conflitos Armados” (CICV, 2010). Já o Direito 
Internacional dos Direitos Humanos pode ser descrito “na concepção de que toda nação 
tem a obrigação de respeitar os direitos humanos de seus cidadãos e de que todas as 
nações e a comunidade internacional têm o direito e a responsabilidade de protestar, se 
um Estado não cumprir suas obrigações” (BILDER apud PIOVESAN, 2015, p. 70).  

 
3. O POSICIONAMENTO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 
SOBRE OS “CRIMES DE LESA-HUMANIDADE” 
 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, órgão jurisdicional do sistema 
interamericano, nos últimos 30 anos, diante das ações propostas dentro da temática do 
direito à vida, anistia e direito à verdade, finca o seu entendimento em observância aos 
termos descritos nas Convenções e Declarações Interamericanas, em defesa dos direitos 
humanos, reconhecendo o instituto dos “crimes de lesa-humanidade” como norma 
cogente311. 

 
Os crimes contra a humanidade inspiram uma ética negativa, pois que já 
se sabe como ‘não agir’ e essa certeza advém justamente do status de jus 
cogens (direito imperativo, cogente) e dos efeitos erga omnes e não 
apenas inter-partes, admitidos e aplicado por praticamente todas as 
cortes internacionais em matéria de direitos humanos. Isto significa que 
desde 1950 todos os Estados integrantes das Nações Unidas estão 
obrigados a esses princípios e contam com a obrigação de investigar e 
punir tais crimes. Esse também é o entender da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos para quem a proibição de cometer crimes de lesa-
humanidade é uma norma cogente internacional e de punição obrigatória. 
(PRONER, 2014, p. 325) 

 
Em consulta à jurisprudência da Corte Interamericana, disponível no sítio 

institucional do órgão, vinculado ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ)312, é possível 
observar a separação dos julgados por tema e por ano. Desta feita, expõem-se, a seguir, 
por ordem cronológica de julgamento, as decisões proferidas pela Corte IDH nos casos 
coletados dentro do tema “direito à vida, anistias e direito à verdade”, apreciados entre os 
anos de 1988 a 2018. Os processos abordam a temática da ‘responsabilidade estatal’, de 
‘crimes ocorridos de forma generalizada e sistemática’, de ‘crimes de lesa-humanidade’, 

 
311Entende-se por jus cogens ou norma cogente de direito internacional as disposições imperativas, 
oriundas do costume internacional que vinculam às partes a determinada obrigação. 
312 “O CNJ é o guardião da jurisprudência em língua portuguesa da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos (Corte IDH), de acordo com o memorando de entendimento assinado por ambos os órgãos”. CNJ. 
Conselho Nacional de Justiça. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Disponível em: 
http://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/corte-interamericana-de-direitos-
humanos-corte-idh. Acesso em 10 jul. 2018. 
 



760 

 

ou mesmo, de ‘crimes contra a humanidade’, ocorridos em períodos de ditadura militar 
ou em conflitos armados, nos anos de 1970 e meados de 1990, dentro do continente 
americano. 

O primeiro caso abordado “Velásquez Rodríguez vs. Honduras” (BRASIL, 1988), 
apresentado à Corte IDH no dia 24 de abril de 1986 (julgado em 29 de julho de 1988), 
relata o desaparecimento forçado do estudante Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez, em 
1981. Na decisão foi reconhecido que “a doutrina e a prática internacionais têm 
qualificado muitas vezes os desaparecimentos como um delito contra a humanidade” 
(BRASIL, 1988, p. 30). Razão pela qual, a sentença declarou que o Estado descumpriu os 
preceitos dispostos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, reconhecendo a 
responsabilidade estatal no tocante ao pagamento de uma indenização compensatória aos 
familiares. 

Por conseguinte, no caso “Barrios Altos vs. Peru”, (BRASIL, 2001) a Corte 
considerou a responsabilidade internacional do Peru, no que tange a afronta ao direito à 
vida, à integridade pessoal e às garantias judiciais. Pontuando que, o Estado se omitiu de 
suas incumbências quando deixou de adotar medidas judiciais cabíveis no âmbito interno, 
conforme as obrigações assumidas nos termos da Convenção Interamericana sobre 
Direitos Humanos. Assim, as leis de anistia instituídas no Peru foram consideradas um ato 
de impunidade que impediam o acesso das vítimas e familiares ao conhecimento da 
verdade e à reparação das violações vivenciadas, já que é dever do Estado investigar, 
processar e punir os possíveis responsáveis às violações dos direitos humanos. 

Ao julgar o caso “Goiburú e outros vs. Paraguai” (BRASIL, 2006a), referente ao 
desaparecimento de quatro paraguaios, a Corte, embasada nas provas testemunhais, 
periciais e documentais sobre a “Operação Condor” e a manifestação desta no país, aduziu 
que o desaparecimento dos envolvidos na lide processual “se referem a um único 
contexto, no qual agentes do Estado paraguaio detiveram ilegalmente, mantiveram sem 
comunicação, torturaram e fizeram desaparecer pessoas cujas atividades políticas se 
opunham ao regime de Stroessner” (BRASIL, 2006a, p. 32), asseverando que, diante da 
gravidade dos delitos e do período histórico do país, os crimes alcançaram o caráter de 
jus cogens, “isto adquire especial relevância, pois os fatos se deram em um contexto de 
violação sistemática de direitos humanos constituindo ambos crimes contra a 
humanidade - o que gera para os Estados a obrigação de assegurar que estas condutas 
sejam perseguidas penalmente” (BRASIL, 2006a, p. 79). 

Declarada a responsabilidade internacional, a corte dispôs, ao final, que o Estado 
violou o direito à vida, à integridade pessoal e a liberdade pessoal, resguardado na 
Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos, devendo investigar, reparar e 
indenizar os responsáveis, as vítimas e familiares, implementando políticas públicas de 
resgate à memória e educação em direitos humanos. Cabe destacar, que o Estado 
paraguaio, nunca aprovou leis de anistia, bem como, realizou inúmeros esforços para 
reparar os danos causados, tendo a Corte IDH reconhecido às ações estatais como uma 
contribuição positiva para a vigência dos princípios que inspiram a Convenção 
Americana.  

Alguns dos responsáveis pelas atrocidades no país estavam com asilo político em 
outros países, como Sabino Augusto Montanaro, que estava em Honduras. Assim, a Corte 
Internacional determinou ainda, que, no que tange a extradição, “Estados Partes na 
Convenção devem colaborar entre si para erradicar a impunidade das violações 
cometidas neste caso, através do julgamento e, se for o caso, da punição de seus 
responsáveis” (BRASIL, 2006a, p. 80). 
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O caso “Almonacid Arellano e outros vs. Chile” (BRASIL, 2006b) abordou casos de 
“crimes de lesa-humanidade” cometidos durante o regime militar que, tiveram sua 
investigação impedida, diante da edição da Lei de Anistia no país. Desta feita, a Corte 
Interamericana instada a se manifestar, realizou a análise do processo por quatro vieses. 

 
Para isso, o Tribunal estima oportuno dividir a análise da questão da 
seguinte maneira: a) primeiro, será preciso qualificar se o homicídio do 
senhor Almonacid Arellano constitui ou não um crime de lesa 
humanidade, b) em segundo lugar e caso se estabeleça que tal homicídio 
constitua um crime de lesa humanidade, a Corte considerará se este crime 
pode ou não ser anistiado, c) em terceiro lugar e caso se estabeleça que 
tal crime não pode ser anistiado, o Tribunal analisará se o Decreto Lei 
2.191 anistia ou não este crime e se o Estado violou ou não a Convenção 
ao manter vigente essa norma, e d) finalmente, a Corte analisará se a 
aplicação desta norma por parte das autoridades judiciais no presente 
caso leva a uma violação dos direitos consagrados nos artigos 8.1 e 25 da 
Convenção (BRASIL, 2006b, p. 42). 

  
Considerando o cenário da ditadura militar chilena instituído à época da execução 

do Sr. Almonacid Arellano, a Corte reconheceu o crime como um ato contra a humanidade 
dispondo que “o cometimento de crimes de lesa humanidade, incluindo o assassinato 
executado em um contexto de ataque generalizado ou sistemático contra setores da 
população civil, era violatório de uma norma imperativa do Direito Internacional” 
(BRASIL, 2006b, p. 45). Com base nas disposições dos dispositivos internacionais tanto 
do Sistema Interamericano como no âmbito da ONU restou definido também, que, cabe 
aos Estados membros resguardarem a promoção dos direitos humanos à sua população. 
E, “se o aparato do Estado atua de modo que tal violação fique impune e não se restabeleça 
à vítima, na medida do possível, a plenitude de seus direitos, é possível afirmar que foi 
descumprido, (...), o dever de garantir o livre e pleno exercício de seus direitos” (BRASIL, 
2006b, p. 49), razão pela qual, a Corte IDH entendeu que os “crimes de lesa-humanidade” 
não podiam ser anistiados, tendo o Estado chileno descumprido o seu dever de adequar a 
norma interna ao disposto no Direito Internacional, vez que “o dano que esses crimes 
provocam permanece vigente para a sociedade nacional e para a comunidade 
internacional, que exigem a investigação e a punição dos responsáveis” (BRASIL, 2006b, 
p. 59). 

Na decisão do caso “La Catunta vs. Peru” (BRASIL, 2006c), a Corte internacional 
considerando as práticas estatais da época, afirma que, na demanda em comento, os atos 
referiam-se a um ataque sistemático e generalizado, reconhecendo a responsabilidade do 
Estado em providenciar diligências para investigar, processar e punir os responsáveis 
pela violação dos direitos humanos cometidas, indicando a obrigação da reparação por 
parte do Estado às vítimas e familiares, a “prática sistemática do desaparecimento forçado 
supõe o descumprimento do dever de organizar o aparato do Estado para garantir os 
direitos reconhecidos na Convenção, o que reproduz as condições de impunidade 
propícias para que fatos dessa natureza voltem a se repetir” (BRASIL, 2006c, p. 64). No 
mesmo sentido atuou a Corte IDH no caso “Gomes Lund vs. Brasil”, quando condenou o 
Estado brasileiro por descumprir os preceitos legais previstos na Convenção Americana, 
dispondo que é inviolável o direito à vida, à personalidade jurídica, à integridade pessoal, 
à liberdade pessoal, às garantias e a proteção judiciais. Reconheceu, assim, que a Lei de 
Anistia nº. 6.683/1979 representa um empecilho à investigação, julgamento e 
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responsabilização dos perpetradores da violência à época do regime militar. Nos termos 
das decisões emitidas nos casos “Almonacid Arellano e outros vs. Chile”, e “Barrios Altos 
vs. Peru”, a corte defendeu que “a obrigação, conforme o Direito Internacional, de 
processar e, caso se determine sua responsabilidade penal, punir os autores de violações 
de direitos humanos, decorre da obrigação de garantia, consagrada no artigo 1.1 da 
Convenção Americana” (BRASIL, 2010, p. 52) assim, a investigação penal interna de 
violações aos direitos humanos não poderia encontrar obstáculos nas leis de anistias 
decretadas.  

Ao abordar o caso “Gelman vs. Uruguai”, a Corte pontuou o contexto da ditadura 
militar e a atuação da Operação Condor no país, elencando os acontecimentos 
contemporâneos às arbitrariedades que acometeram a vítima, considerando que, “a 
análise dos desaparecimentos forçados deve abranger o conjunto dos fatos submetidos à 
consideração do Tribunal. Somente deste modo a análise jurídica deste fenômeno 
corresponderá à complexa violação de direitos humanos que ele implica” (BRASIL, 2011a, 
p. 26). 

Sobre o crime de desaparecimento forçado, descrito no contexto dos atos 
praticados pelos Estados que faziam parte da Operação Condor, tem-se que a corte 
compreende-o “pela natureza dos direitos violados, uma violação de uma norma jus 
cogens, especialmente grave por ter acontecido como parte de uma prática sistemática de 
‘terrorismo de Estado’ em âmbito interestatal” (BRASIL, 2011a, p. 30), devendo o Estado 
ser responsabilizado pela violação ao direito à vida, à liberdade e à integridade pessoal 
das vítimas e de seus familiares nos termos da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos. 

No tocante a existência de dispositivos internos que impedem a investigação das 
violações de direitos humanos ocorridas em padrões sistemáticos, a Corte manteve-se em 
defesa da incompatibilidade das leis de anistia com a Convenção Americana assegurando 
que, nesse aspecto, a vigência de dispositivos internos (no caso supra, a Lei de 
Caducidade), feria o disposto no Direito Internacional dos Direitos Humanos aplicado pelo 
Sistema Interamericano. Desta feita, foi disposto que, caberia ao Estado uruguaio 
investigar, julgar e punir os responsáveis pelas violações de direitos humanos ocorridas 
durante o período da ditadura militar, bem como, implementar garantias de não repetição 
e medidas de reparação às vítimas e seus familiares. 

O caso “Contreras e outros vs. El Salvador” (BRASIL, 2011b) aborda a prática do 
crime de desaparecimento forçado envolvendo crianças, por membros de diversos órgãos 
militares, ocorrido durante o conflito armado no país entre os anos de 1981 e 1983. Após 
a colheita das provas testemunhais, documentais e periciais, a Corte narrou o contexto 
nos quais os fatos se inseriram, descrevendo o padrão sistemático do crime de 
desaparecimento forçado dos menores durante o conflito armado em El Salvador, “o 
fenômeno do desaparecimento forçado de crianças respondeu a uma estratégia 
deliberada, no âmbito da violência institucionalizada do Estado que caracterizou a época 
do conflito” (BRASIL, 2011b, p. 20). 

Ao final, a sentença dispôs que o Estado deveria investigar processar e punir os 
responsáveis pelos desaparecimentos das vítimas, devendo também, reparar e restituir a 
identidade das crianças localizadas (das seis crianças desaparecidas, apenas uma havia 
sido encontrada). Determinou que caberia ao país realizar um ato público de 
reconhecimento de sua responsabilidade internacional perante a demanda, estipulando 
ainda medidas de promoção à memória, como a obrigação do Estado em nomear Escolas 
Públicas com o nome das crianças desaparecidas. Também ficou determinado a obrigação 
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de realizar um documentário sobre o presente caso, incluindo o trabalho feito pela 
Associação Pró-busca de Crianças Desaparecidas. As custas processuais ficaram a cargo 
de El Salvador, que deveria, inclusive, reembolsar o Fundo de Assistência Jurídica às 
Vítimas da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Na decisão emitida no caso “Massacres de El Mozote e lugares vizinhos vs. El 
Salvador” (BRASIL, 2012a) referente a diversos massacres ocorridos, em 1981, em uma 
operação militar do Batalhão Atlacatl, resultando na morte de aproximadamente mil 
pessoas, a Corte Interamericana, reconheceu prontamente os fatos expostos no relatório 
da Comissão já que o Presidente da República de El Salvador, no dia 16 de janeiro de 2010, 
na comemoração do 18º Aniversário da Assinatura dos Acordos de Paz no país 
reconheceu publicamente a responsabilidade do Estado na prática dos crimes acusados. 

Assim, após descrever as provas que instruíram o processo e o contexto no qual os 
crimes estavam inseridos, a Corte examinou a responsabilidade internacional de El 
Salvador no tocante à violação do direito à vida (art. 4.1), à integridade pessoal (art. 5.1 e 
5.2), à liberdade pessoal (art. 7), à vida privada (art. 11.2), à proteção da criança (art. 19), 
à propriedade privada (art. 21.1 e 21.2), à impossibilidade de circulação e residência (art. 
22.1), garantidas na Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos. No que tange 
aos fatos referentes ao processo de paz e a Lei de Anistia Geral para a Consolidação da 
Paz, a Corte considerou que, a Lei de Anistia Geral, assinada em 20 de março de 1993, 
representava um empecilho à proteção dos direitos humanos, diante do caráter de crime 
contra humanidade ou ainda, de crime de guerra. E, embora o país tenha reconhecido sua 
responsabilidade diante das ações vorazes contra à população, através do Acordo de Paz, 
alguns corpos desterrados nas exumações ainda estavam desconhecidos, bem como os 
membros das Forças Armadas ou o Batalhão de Atlacalt ainda não haviam sido 
identificados por causa dos efeitos da anistia.   

Desta feita, a Corte pontuou que aceitava o reconhecimento dos acontecimentos 
efetuado pelo Estado, determinando, por conseguinte, a sua responsabilização na violação 
dos postulados da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Entrementes, impôs ao 
país a adoção de medidas de reparação às vítimas e familiares, bem como, investigar, 
processar e punir os responsáveis pelos crimes abordados na lide processual. Apregoou 
que a Lei de Anistia não deveria representar um empecilho às investigações, e que estas 
deveriam ser realizadas em um prazo razoável. Ordenou que o governo de El Salvador 
promovesse políticas públicas de memória e verdade, permitindo, por exemplo, o registro 
dos restos mortais das vítimas e a devida localização pelos familiares. Ao final, estabeleceu 
o pagamento das custas. 

No caso “Gudiel Álvarez e outros (“Diário Militar”) vs. Guatemala” (BRASIL, 2012b), 
foram violados os artigos 1.1, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 7, 8.1, 16.1, 19, 25.1 da Convenção Americana, 
bem como os artigos I, "a" e XI da Convenção Interamericana sobre Desaparecimento 
Forçado e, os artigos 1, 6 e 8 da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a 
Tortura. Na decisão ficou estipulado que caberia ao Estado iniciar e realizar as 
investigações e processos necessários, em um prazo razoável, com o fim de estabelecer a 
verdade dos fatos e, se for o caso, punir os responsáveis. Devendo, ainda, realizar, com a 
maior brevidade, uma busca, para determinar o paradeiro das 24 vítimas ainda 
desaparecidas. Por fim, a Guatemala foi condenada à prestação de assistência às vítimas, 
inclusive com a honra à sua memória, além do pagamento de indenização por danos 
materiais e imateriais. 
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Durante os enfrentamentos armados na Guatemala mulheres foram vítimas de 
diversos crimes tendo o Estado se isentado na investigação, processamento e punição dos 
responsáveis. 

Desta feita, diante do contexto dos conflitos que ocorriam no país o caso “Veliz 
Franco e outros vs. Guatemala” (BRASIL, 2014a) referente ao desaparecimento de Isabel 
Veliz Franco, a época com 15 anos de idade, descoberta morta no dia 18 de dezembro de 
2001, foi pontuado pela Corte IDH como uma violação aos direitos humanos a Convenção 
Americana e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
contra a Mulher, ante o contexto dos ataques generalizados e sistemáticos à população, 
em sua maioria mulheres.  

A sentença, julgada em 2014, ordenou que o país combatesse a impunidade; 
publicasse integralmente os termos da decisão por um ano nos sítios web oficiais do 
Poder Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Nacional Civil; promovesse medidas 
de proteção para a não repetição do caso aventado e adotasse instrumentos jurídicos e 
políticas públicas no combate à violência por motivo de gênero, encaminhando relatórios 
para a avaliação da corte. 

Embora o estudo proposto não aborde prioritariamente a temática dos 
feminicídios, têm-se, conforme entendimento da Corte IDH, que o país enfrentava um 
período de guerrilha armada, sendo o ataque às mulheres uma ação sistemática e 
generalizada representando um crime contra a humanidade.    

Também na Guatemala, o caso “Defensor de Direitos Humanos e outros vs. 
Guatemala” (BRASIL, 2014b), abordou a violação dos preceitos dispostos nos artigos 4.1 
e 23.1, da Convenção Americana, em conexão ao artigo 1.1. Na decisão, coube ao Estado 
assistir às vítimas sobreviventes, indenizando-as por danos materiais e imateriais, bem 
como, realizar, com a devida diligência e em um prazo razoável, as investigações e 
processos penais correspondentes, em conformidade com as disposições de seu direito 
interno, objetivando individualizar, identificar e, se for o caso, punir os responsáveis 
materiais e intelectuais pela morte da vítima, que, a pedido direcionado à Corte, teve seu 
nome resguardado diante das ameaças sofridas por seus familiares.  

No caso “Rochac Hernàndez e outros vs. El Salvador” (BRASIL, 2014c), foram 
violados os artigos 1.1, 3, 4.1, 5, 5.1, 5.2,  7, 7.6,  8.1, 11.2, 17, 19 e 25.1 da Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos, devendo o Estado continuar, eficazmente e com a 
maior diligência, as investigações abertas, bem como, iniciar as que forem necessárias, 
com o objetivo de identificar, julgar e, se for o caso, sancionar todos os responsáveis pelos 
desaparecimentos forçados, determinando, por conseguinte, o paradeiro das vítimas. 
Também foi estipulada uma indenização por dano material e imaterial, bem como, a 
necessidade de honrar a memória das vítimas com a construção de um “jardim museu”. 

Já no caso “Espinoza Gonzáles vs. Peru” (BRASIL, 2014d), a Corte IDH condenou o 
país por causa das violações aos artigos 1.1, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 11.1, 
11.2, 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos; bem como, aos artigos 1, 6 e 
8 da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura; e os artigos 1, 6 e 8 da 
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. 
Impôs ao país, em um prazo razoável, a missão de abrir impulsionar, dirigir, continuar e 
concluir, segundo corresponda e com a maior diligência, as investigações e processos 
penais pertinentes, a fim de identificar, processar e, se for o caso, sancionar os 
responsáveis pelas graves afetações à integridade pessoal da senhora Gladys Carol 
Espinoza Gonzáles. Condenando-o, ainda, a indenizar os gastos e danos imateriais da 
vítima, prestando-lhe assistência. 
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No caso mais recente, julgado sobre a matéria, “Herzog e outros vs. Brasil” (BRASIL, 
2018), invocando os termos da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a 
Tortura e os arts. 8 e 25 da Convenção Americana, a Corte IDH, pontuou a 
responsabilidade do Estado diante das garantias e proteções judiciais, condenando o 
Brasil pela falta de investigação, julgamento e punição dos responsáveis pela tortura e 
assassinato de Vladimir Herzog.  

Em uma minuciosa descrição do contexto histórico do país no período da ditadura 
militar, a Corte IDH descreveu, por meio de testemunhas e relatórios oficiais, alguns dos 
métodos de tortura física e psicológica utilizados pelos militares e vivenciados pela vítima.  

O crime cometido no ano de 1975 foi considerado como de “lesa-humanidade” 
diante do contexto sistemático e generalizado do ataque à população que se insurgia 
contra a instalação do regime oficial. Sobre os “crimes de lesa-humanidade” a Corte IDH 
dispôs que: 

 
Os crimes contra a humanidade são um dos delitos reconhecidos pelo 
Direito Internacional, juntamente com os crimes de guerra, o genocídio, a 
escravidão e o crime de agressão. Isso significa que seu conteúdo, sua 
natureza e as condições de sua responsabilidade são estabelecidos pelo 
Direito Internacional, independentemente do que se possa estabelecer no 
direito interno dos Estados. A característica fundamental de um delito de 
Direito Internacional é que ameaça à paz e a segurança da humanidade 
porque choca a consciência da humanidade. Trata-se de crimes de Estado 
planejados e que fazem parte de uma estratégia ou política manifesta 
contra uma população ou grupo de pessoas. Aqueles que os cometem, 
tipicamente, devem ser agentes estatais encarregados do cumprimento 
dessa política ou plano, que participam de atos de assassinato, tortura, 
estupro e outros atos repudiáveis contra civis, de maneira sistemática ou 
generalizada (BRASIL, 2018, p. 49). 

 
No tocante aos efeitos da Lei de Anistia brasileira, a Corte IDH considerou que a 

mesma representa um empecilho ao desbravamento do caso, sendo definida como um 
desrespeito ao Direito Internacional dos Direitos Humanos.  

 
As leis de anistia, em casos de graves violações de direitos humanos, são 
manifestamente incompatíveis com a letra e o espírito do Pacto de San 
José, pois infringem o disposto por seus artigos 1.1 e 2, porquanto 
impedem a investigação e a punição dos responsáveis pelas violações 
graves de direitos humanos e, consequentemente, o acesso das vítimas e 
seus familiares à verdade sobre o ocorrido e às reparações respectivas, 
impedindo, assim, o pleno, oportuno e efetivo império da justiça nos 
casos pertinentes, favorecendo, em contrapartida, a impunidade e a 
arbitrariedade, prejudicando, ademais, seriamente, o Estado de Direito, 
razões pelas quais se declarou que, à luz do Direito Internacional, elas 
carecem de efeitos jurídicos. 

(...) 
Desse modo, é evidente que, desde sua aprovação, a Lei de Anistia 
brasileira se refere a delitos cometidos fora de um conflito armado não 
internacional e carece de efeitos jurídicos porque impede a investigação 
e a punição de graves violações de direitos humanos e representa um 
obstáculo para a investigação dos fatos do presente caso e a punição dos 
responsáveis. No presente caso, a Corte considera que essa Lei não pode 
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produzir efeitos jurídicos e ser considerada validamente aplicada pelos 
tribunais internos. Já em 1992, quando se encontrava em plena vigência 
a Convenção Americana para o Brasil, os juízes que intervieram na ação 
de habeas corpus deveriam ter realizado um “controle de 
convencionalidade” ex officio entre as normas internas e a Convenção 
Americana, evidentemente no âmbito de suas devidas competências e das 
regulamentações processuais respectivas. Com ainda mais razão, as 
considerações acima se aplicavam ao caso sub judice, ao se tratar de 
condutas que chegaram ao limiar de crimes contra a humanidade. 
(BRASIL, 2018, p. 74). 

 
Conforme a Ata resumida da 12ª Sessão do Septuagésimo Período de Sessões, na 

Assembleia Geral das Nações Unidas, A/C.6/70/SR.12, de 5 de novembro de 2015313, a 
Corte IDH informou que, o Brasil manifestou-se favoravelmente, ante a Assembleia Geral 
das Nações Unidas, sobre a aceitação de sua submissão a uma jurisdição internacional, 
reconhecendo que, a jurisdição universal seria capaz de resguardar os direitos humanos 
por meio das normas imperativas de direito internacional já que abordavam crimes 
específicos de alta gravidade sem interferência de interesses políticos. Deste modo, a 
Corte considerou que o Estado brasileiro deveria cumprir os requisitos do direito 
internacional consuetudinário, aplicado a natureza jus cogens dos “crimes de lesa-
humanidade”, ao investigar, processar e punir os responsáveis pelo cometimento de atos 
atrozes contra a população civil, em prol da justiça, sem benefício ou manutenção de 
interesse alheio. 

Assim, a corte considerou que, no caso brasileiro, houve a ausência de um controle 
de convencionalidade314 somado a desobediência das obrigações internacionais, já que a 
validade da Lei de Anistia está em descompasso com os arts. 1.1, 2, 8 e 25 da Convenção 
Americana, representando uma negativa do Estado em dispor de um recurso judicial 
efetivo para a investigação, julgamento e punição dos responsáveis. Ao final, decidiu que, 
aos familiares, cabe o direito de serem indenizados, bem como, de conhecer a verdade dos 
fatos, decorrente da omissão estatal e da violação à integridade física da vítima e, por 
conseguinte, da família.    

 
4 O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

 
O recorte proposto no presente artigo abordou os processos de extradição nº. 

1.362/DF e 1.270/DF julgados pelo STF. No processo de extradição nº. 1.362/DF, o 
governo argentino solicitou ao governo brasileiro que, o ex-militar Salvador Siciliano, 
fosse extraditado pela prática de violações legais tipificadas pelo Estado requerente como 
“crimes de lesa-humanidade”, equivalentes a prática de homicídio e organização 
criminosa, cometidos pelo extraditando nos anos de 1973 a 1975. Já o processo de 
extradição nº. 1.270/DF, também solicitado pelo governo argentino, refere-se ao pedido 
extradicional do Sr. Gonzalo Sanchez, pela prática de “crimes de lesa-humanidade”, entre 
os anos de 1976 e 1983 (último período de intervenção política militar no país), época em 
que este mantinha vínculo com a Marinha da Argentina, atuando na Escola Mecânica da 

 
313Disponível em: https://undocs.org/es/A/C.6/70/SR.12. Acesso em 27 fev. 2019. 
314O pressuposto básico para a existência do controle de convencionalidade é a hierarquia diferenciada dos 
instrumentos internacionais de direitos humanos em relação à legalidade ordinária. A isto se soma o 
argumento de que, quando um Estado ratifica um tratado, todos os órgãos do poder estatal a ele se vinculam, 
comprometendo-se a cumpri-lo de boa – fé. (PIOVESAN, 2015, p. 150). 

https://undocs.org/es/A/C.6/70/SR.12
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Armada. Conforme consta no pedido, o extraditando teria cometido crime contra a 
humanidade ao participar de violentas repressões aos considerados subversivos a política 
de governo oficial, tendo participado de ações conhecidas como o “voo da morte”, com 
tortura, homicídio e desaparecimento de pessoas.  

Ambos os casos foram julgados pela corte brasileira considerando que os militares 
envolvidos praticaram ações isoladas, sem que fosse observada a sistematicidade e a 
generalização do “crime de lesa-humanidade”. Assim, os votos proferidos pelos 11 
ministros que, em uma sessão ou outra participaram dos julgamentos, demonstram uma 
preocupação política muito além da esfera jurídica. Ao trabalhar a temática dos “crimes 
de lesa-humanidade” nos dois processos de extradição, mais do que uma discussão com 
base na solicitação e nos documentos constantes nos autos, os ministros preocuparam-se 
com o efeito dos julgamentos perante a Lei de Anistia brasileira, discutida na ADPF nº. 
153. Houve um cuidado em emitir uma decisão que não permitisse desdobramentos para 
fundamentar o exame individual dos militares beneficiados com os termos sinuosos da 
Lei de Anistia nº. 6.683/1979 (= crimes conexos). 

Ao julgarem processos de extradição referente a períodos da ditadura militar, 
tipificados como “crimes de lesa-humanidade”, mais especificamente o processo Ext. nº. 
1.362/DF, que foi julgado em plenário, os ministros (Teori Zavaski, Luiz Fux, Dias Toffoli, 
Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello) apresentaram a justificativa de que 
denegariam o pedido porque os crimes estariam prescritos à luz da legislação brasileira. 
Ao deliberarem sobre o uso das regras que deveriam ser aplicadas ao caso concreto, 
pautaram seus posicionamentos em como a aplicação da norma surtiria efeitos no caso 
concreto se estivessem no Brasil, sob os efeitos da Lei de Anistia, sem abordar, contudo, 
como a legislação nacional deveria se portar diante da conjuntura315 internacional de 
reconhecimento da proteção aos direitos humanos, ou mesmo do efeito sistemático e 
generalizado que reveste o “crime de lesa-humanidade”.  

Quando o ministro Luiz Fux considerou que os atos praticados pelo Sr. Salvador 
Siciliano (Ext. nº. 1.362/DF), tipificados como “crimes de lesa-humanidade”, seriam algo 
que já foi debatido pela Egrégia Corte, não admitindo o ineditismo na tipificação penal, 
esqueceu de ponderar o contexto no qual os crimes foram cometidos, tratando as 
infrações meramente como crimes comuns sem pontuar o contexto ditatorial instalado na 
argentina que, em uma política de estado, perseguia os que se insurgiam contra a ordem 
oficial instalada.  

Segundo Galindo (2016, p. 189) deve-se considerar uma diferenciação entre 
crimes comuns, crimes políticos e “crimes de lesa-humanidade” já que estes “não 
poderiam entrar na categoria dos crimes comuns em sentido estrito, considerando a 
especial motivação dos criminosos em questão em colaborar na manutenção de um 
regime de exceção”.  

Desta feita, os ministros deveriam considerar que os extraditados atuando em 
nome do Estado argentino agiram no intuito de aniquilar qualquer opositor ao regime 
imposto sob o manto da proteção do poder público na certeza da impunidade, concepções 
inadmissíveis quando hodiernamente se pratica um crime comum. Do mesmo modo, a Lei 
de Anistia no Brasil, que tem tudo a ver com a temática, impede que este entendimento 

 
315Entende-se que “a análise da conjuntura é uma tarefa complexa, difícil e que exige não somente um 
conhecimento detalhado de todos os elementos julgados importantes e disponíveis de uma situação 
determinada, como exige também um tipo de capacidade de perceber, compreender, descobrir sentidos, 
relações, tendências a partir dos dados e das informações” (SOUZA, 1984, p. 8).   
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seja aplicado, protegendo de qualquer responsabilização os agentes estatais 
perpetradores da violência durante o regime militar.  

O ministro Teori Zavaski ao proferir seu voto, no processo de extradição nº 
1.362/DF, também não reconheceu a tipificação dos “crimes de lesa-humanidade”, 
pontuando, primordialmente, que, em consonância com a jurisprudência da Corte 
existiam outros processos de extradição referente ao mesmo período (da ditadura militar 
na Argentina) que tinham seus crimes julgados como prescritos à exceção do crime de 
sequestro, diante do seu caráter de permanência até o aparecimento da vítima316. Para o 
ministro, os institutos internacionais que definem a imprescritibilidade dos “crimes de 
lesa-humanidade” entram em conflito com a Constituição Federal no que tange à garantia 
fundamental de que a lei não retroagirá em malefício do réu (art. 5º, XV CF/88).  

De outro modo, o ministro Roberto Barroso, reconheceu os “crimes de lesa-
humanidade”, nos autos do processo de extradição nº. 1.362/DF, como jus cogens, 
assegurando que esta medida era, no mínimo, “civilizatória”. Porém, de outra banda, 
desconhecia que, a violência, a censura, e o esquecimento imposto à época do regime 
militar brasileiro também foi um crime contra os brasileiros. Para o ministro, a norma jus 
cogens, quando aplicada em cooperação internacional, é razoável e legítima, no entanto, 
se fosse aplicá-la internamente, teria dificuldades em razão da reserva legal, e de outros 
institutos apontados. Entrementes, nos autos do processo de extradição nº. 1.270/DF, o 
ministro Roberto Barroso, embasado no princípio da colegialidade, remeteu-se ao julgado 
no processo de extradição nº. 1.362/DF, afirmando que a Corte já havia se pronunciado 
sobre a prescritibilidade, na seara jurídica interna, dos “crimes de lesa-humanidade”, 
razão pela qual entendia que o pedido de extradição só poderia ser concedido para o 
crime de sequestro, diante de sua natureza permanente. 

A ministra Cármen Lúcia não adentrou no tema da anistia brasileira, mas 
considerou que os “crimes de lesa-humanidade”, dentro do âmbito internacional tinham 
natureza jus cogens, por se tratar de regra costumeira, não tendo fixação de data quanto 
ao reconhecimento, acatando, por sua vez, o pedido de extradição, informando que as 
normas constitucionais convergiam para o reconhecimento da imprescritibilidade da 
matéria. 

Ao relatar que houve um baixo índice de aceitação à Convenção sobre a 
Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade, de 1968, o 
Ministro Luiz Fux, no processo Ext. nº. 1.362/DF desconsiderou que a Convenção foi 
assinada e reconhecida pelo governo Argentino no ano de 2006 - fato que consolidou 
vários elementos da Justiça de Transição naquele país, principalmente com a reforma 
institucional desaguando na responsabilização individual dos infratores - em contrário, o 
ministro asseverou que o governo argentino se manteve inerte após mais de 30 anos do 
fim do regime militar no país, solicitando apenas em 2014 o pedido de extradição à corte 
brasileira. 

Informou ainda que seguia a jurisprudência do STF já que, segundo ele, a 
problemática não se instalava diante da ausência de parceria internacional e sim sobre os 
efeitos da prescrição dos crimes no Brasil. 

Com relação ao segundo processo delimitado neste artigo, a extradição nº. 
1.270/DF julgado pela 1ª turma do STF, a solicitação do pedido extraditório foi concedida 
em razão da natureza permanente do crime de sequestro atribuída ao extraditando. 
Embora seja um caso mais singelo, sem grandes repercussões midiáticas e discursivas 

 
316 O STF, nos processos em análise, equipara a espécie penal do desaparecimento forçado ao crime de 
sequestro. 
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entre os magistrados, julgado somente pela turma composta por 05 ministros, sem 
apreciação no plenário com a presença dos 11 membros do tribunal, esta lide foi 
selecionada, considerando que o Governo Argentino, ao protocolar o pedido perante o 
STF, o fez tipificando os delitos cometidos pelo Sr. Gonzalo Sanchez como “crimes de lesa-
humanidade”, da mesma maneira que havia feito no proc. Ext. 1.362/DF, envolvendo o 
militar Salvador Siliciano. Ademais, o período de atuação dos dois militares era similar (o 
primeiro, extradição nº. 1.362/DF se deu entre os anos de 1973 a 1975, já no segundo, 
extradição n.º 1.270/DF, os crimes foram cometidos entre os anos de 1976 a 1983). 
Entrementes, ao julgarem o proc. Ext. 1.270/DF, os ministros valendo-se do princípio da 
colegialidade, fundamentaram a decisão proferida com base no processo de extradição nº. 
1.362/DF razão pela qual, ambos os processos foram recortados, no intuito de 
compreender suas simetrias e dissonâncias.  

  
5 AS DIVERGÊNCIAS SOBRE A TEMÁTICA: DA CORTE INTERAMERICANA DE 
DIREITOS HUMANOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 
A análise proposta entre o entendimento das duas cortes, considera a forma de 

abordagem dos juízes (Corte IDH) e dos ministros (STF) com relação ao crime de lesa-
humanidade disposto nos casos recortados, porém, antes de expor os resultados é preciso 
distinguir a natureza de atuação dos dois órgãos.  

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, instituída na Convenção Americana 
de Direitos Humanos de 1969 e instalada em 1979, possui cunho consultivo e jurídico no 
que tange as controvérsias relacionadas à Convenção Americana de Direitos Humanos. 
Ademais, a Corte analisa a atuação dos Estados membros no tocante a defesa dos direitos 
humanos postulados. Enquanto que, o Supremo Tribunal Federal, com jurisdição em todo 
o território brasileiro, tem, precipuamente, a função de cumprir, defender e interpretar a 
Constituição Federal de 1988, deste modo, cabe ao STF a salvaguarda daqueles que 
tiveram seus direitos fundamentais violados, bem como, a responsabilização individual 
dos que violaram a ordem constitucional vigente. 

Feitas as observações quanto à atuação de ambos os órgãos, destaca-se, a seguir, 
as divergências, na abordagem dos ministros da Corte IDH, no tocante aos casos de crimes 
de lesa-humanidade, cometidos em contextos ditatoriais:  

 
1)    Analisa os fatos denunciados à Comissão. Quando são direcionados 
ao órgão judicial, os processos são acompanhados de uma narrativa fática 
associada a um contexto histórico da época. Neste sentido, o “crime de 
lesa-humanidade”, por conter em sua definição a necessidade de um 
“ataque sistêmico” ou “sistematizado”, agrega na sua aplicação a 
obrigatoriedade do esclarecimento quanto à conjuntura da época que se 
está analisando; 
2) Trabalha com critérios. Para auxiliar no julgamento, a Corte IDH, 
levanta hipóteses que, mais adiante, auxiliarão na formação da sua 
decisão, como pode ser observado na sentença do caso “Almonacid 
Arellano e outros vs. Chile” (BRASIL, 2006b); 
3)   Apresenta uma única narração. As decisões emitidas pelo colegiado 
da Corte IDH constituem-se como uma peça uníssona, uma manifestação 
consensual dos juízes. 
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De modo diverso, ao julgar os processos de extradição, solicitados pela Argentina, 
cuja tipificação do ato cometido pelo extraditando refere-se a crime de lesa-humanidade, 
o STF: 

 
1)   Desconsidera o contexto histórico nos quais os crimes são cometidos. 
A corte brasileira, por meio do seu entendimento, inviabiliza a análise do 
caráter sistemático e generalizado que a espécie dos “crimes de lesa-
humanidade” requer;  
2)   Trabalha os atos cometidos pelos extraditandos isoladamente, 
aplicando apenas a norma positivada local sem considerar os dispositivos 
internacionais nos quais o pedido se funda, ou o Brasil é signatário; 
3)   Emite decisões apontando vencidos e vencedores. Embora os 
ministros do STF destaquem o respeito ao princípio do colegiado, na 
certidão das decisões há a existência de votos vencidos e vencedores, ou 
seja, ao apresentarem seus argumentos, os ministros, possuem diversas 
narrativas, oferecendo, cada um, a sua tese. 
 

Assim, os métodos de abordagem dos julgados promovidos pela Corte IDH 
divergem do modelo de análise do STF que, ao discutir cada caso, se apega unicamente à 
Lei escrita, desvinculando o contexto histórico do julgamento da lide. Em nenhuma das 
análises recortadas, os ministros descreveram os atos praticados pelos extraditandos, a 
fim de averiguar os elementos necessários para a configuração dos “crimes de lesa-
humanidade”, não foi feito, por parte do STF, uma abertura ao contexto histórico no qual 
estas demandas se inseriam, debilitando a apreciação dos processos, prejudicando o 
transcurso da justiça, vez que, possibilita a manutenção da impunidade de criminosos. 

Cabe lembrar que, no mesmo sentido da interpretação adotada pela Corte IDH no 
que tange aos crimes de lesa-humanidade, também é o entendimento do Ministério 
Público Federal brasileiro. Diante das investigações sobre as violações aos direitos 
humanos cometidas no Brasil, o órgão, ao trabalhar com os “crimes de lesa-humanidade”, 
ocorridos durante o período da ditadura militar, apresenta o contexto dos ataques 
sistemáticos dos perpetradores da violência, para em seguida expor o emprego 
generalizado das ações vorazes, descritas, por exemplo, no relatório da Comissão 
Nacional da Verdade.  

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Depreende-se das decisões colacionadas da Corte Interamericana, um padrão no 
tocante à punição, qual seja, a necessidade de que os Estados condenados, investiguem, 
processem e punam os perpetradores de abuso, reparando às vítimas e familiares, bem 
como, adéquem sua legislação, no sentido de permitir a responsabilização daqueles que 
cometeram barbáries em nome de governos. A Corte IDH ao reconhecer a 
responsabilidade do estado delega para este a investigação criminal individual em âmbito 
local.   

Quanto a reparação, esta pode ser feita através do reconhecimento público, por 
parte do Estado, bem como, através da construção de memoriais, ou ainda, por meio do 
ressarcimento aos sobreviventes ou às famílias dos desaparecidos, com indenizações 
pecuniárias pelos prejuízos materiais e imateriais sofridos por estes.  

“É graças ao instituto da responsabilidade internacional do Estado que podemos 
observar como o Direito Internacional combate as violações a suas normas jurídicas e 
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busca a reparação do dano causado” (RAMOS, 2005, p. 54), estando a responsabilização 
internacional intrinsecamente ligada à defesa e proteção dos direitos humanos.  

A ausência da implementação do viés judicial da Justiça de Transição no Brasil 
inviabiliza a consolidação do direito à memória e à verdade nacional e, conforme Assis 
(2018, p. 192) “um processo transicional mais efetivo e aprofundado tende a ajudar a 
reduzir a violência e auxilia na condição do Estado Democrático de Direito, através da 
rejeição ao autoritarismo”.  

A abrangência dos efeitos da Lei de Anistia brasileira aos militares representa não 
só a manutenção da impunidade aos perpetradores da violência, como também atravanca 
a concretização da Justiça de Transição, diante da impossibilidade do reconhecimento dos 
crimes de lesa-humanidade no período do arbítrio. Ademais, tal medida repercute 
também em outros países, como a Argentina, impedindo o prosseguimento da agenda de 
responsabilização aos violadores dos direitos humanos, em virtude da denegação dos 
pedidos de extradição tipificados como “crimes de lesa-humanidade”.  

O STF ao analisar os casos recortados (ext. nº. 1.362/DF e ext. nº. 1.270/DF), 
considera os aspectos legais como se os crimes fossem julgados na esfera nacional (dupla 
punibilidade e dupla tipicidade) e, no Brasil os delitos estariam, em sua maioria, 
prescritos. Este entendimento representa um obstáculo à democracia e à Justiça de 
Transição nas Américas, contrariado a OEA, a Convenção Interamericana sobre Direitos 
Humanos e, principalmente a cidadania brasileira, já que cria uma barreira impeditiva ao 
processo de responsabilização daqueles que vilipendiaram a história do Brasil.  

Mais do que a responsabilização em si, é preciso que o STF reconheça o que foi a 
ditadura militar brasileira, sobretudo em um momento histórico em que: torturadores 
são homenageados em pleno Congresso Nacional317; o Presidente da República determina 
que se comemore um Golpe Militar318; o número dos membros de conselhos populares é 
reduzido319.   

A ignorância, em todos os sentidos, principalmente no que diz respeito à história é 
a porta de entrada para que novos períodos sombrios voltem a existir, desta feita, assim 
como o STF reviu o conceito jurídico sobre a regulamentação do casamento e da união 
estável entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, a problemática do reconhecimento 
dos “crimes de lesa-humanidade” também precisa ser revista. 
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MINHA CASA... E A VIDA? 
OS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DO 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB 
 

Rayssa Bernardino de Lacerda 
Maria de Lourdes Soares 

 

1 INTRODUÇÃO 
 
O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) é o programa carro-chefe da política 

de habitação, e ao longo dos anos passou a ser visto como única solução para o problema 
habitacional do país, recebendo volumosos recursos do Governo Federal para a 
construção de moradias. Em razão disso, é de extrema importância que o maior programa 
habitacional do país garanta o direito à cidade e à moradia digna. 

O direito à moradia digna é um direito humano básico, que vai além do mero 
fornecimento de uma unidade habitacional. Ele diz respeito a um conjunto de condições 
que devem ser asseguradas para que haja um morar adequado, como a disponibilidade de 
serviços e equipamentos públicos. 

Segundo a Portaria nº 518 de 8 de novembro de 2013 do Ministério das Cidades, 
que dispõe sobre as diretrizes para aquisição de unidades habitacionais, “consideram-se 
equipamentos públicos aqueles voltados à educação, saúde e demais complementares à 
habitação, tais como assistência social, segurança e outros a critério da Secretaria 
Nacional de Habitação do Ministério das Cidades” (BRASIL, 2013).   

Os equipamentos e serviços públicos são bens de utilidade pública indispensáveis 
ao bom funcionamento da cidade, pois a existência destes é considerada como um fator 
importante de bem-estar social e de apoio ao desenvolvimento econômico. 

Contudo, o que se percebe com relação ao PMCMV é que com a predominância da 
inserção periférica dos conjuntos habitacionais, distantes da malha urbana consolidada, 
o acesso aos serviços e equipamentos públicos tornou-se mais difícil para as famílias 
contempladas pelo programa. Dessa forma, um programa habitacional que deveria estar 
comprometido com a efetivação do direito à moradia digna, termina muitas vezes por 
reproduzir um morar precário. 

A presente pesquisa trata-se da continuação, aprofundamento da pesquisa iniciada 
na graduação em Serviço Social sobre o estudo da política de habitação, através do 
Programa “Minha Casa Minha Vida”, para as famílias de baixa renda, segundo a 
problemática da disponibilidade de serviços e equipamentos públicos nos conjuntos 
habitacionais construídos. 

Durante a graduação, tive a rica experiência de estagiar na Secretaria Municipal de 
Habitação (SEMHAB) de João Pessoa-PB, onde foi possível observar como se dava a 
implementação da política de habitação através do PMCMV na cidade. Nesse período me 
chamou atenção as grandes dificuldades de vida enfrentadas pelas famílias contempladas 
pelo programa, devido à dificuldade de acesso a equipamentos e serviços públicos nos 
entornos dos conjuntos habitacionais. 

Por isso, ainda na graduação, realizei uma pesquisa inicial de caráter bibliográfico 
sobre o PMCMV, para analisar como se dava a implementação do direito à moradia digna 
pelo programa, principalmente com relação a disponibilidade de serviços e equipamentos 
públicos. 
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A trajetória desta investigação me levou ao desejo de pesquisar de forma empírica 
como se tem dado a implementação do programa na cidade de João Pessoa-PB, com o 
objetivo de analisar a efetivação do direito à cidade e à moradia digna através do PMCMV 
na cidade de João Pessoa, para as famílias de baixa renda, segundo a disponibilidade de 
serviços e equipamentos sociais.  

A natureza da pesquisa é quanti-qualitativa, por haver nela a interpretação de 
fenômenos e a atribuição de significados (MINAYO, 2001), sendo, contudo, 
complementada pela dimensão quantitativa. 

Tendo em vista a problemática exposta da disponibilidade de serviços e 
equipamento públicos nos conjuntos habitacionais construídos pelo PMCMV, tentou-se 
resolver essa questão empregando diferentes técnicas de pesquisa, como a pesquisa 
bibliográfica, a pesquisa documental e a pesquisa de campo. 

A pesquisa bibliográfica forneceu o embasamento necessário para a compreensão 
do processo de produção da habitação de interesse social, do ponto de vista teórico e 
histórico, tanto no nível nacional como municipal, possibilitando assim um maior 
conhecimento do objeto estudado. A pesquisa documental contribuiu para a 
caracterização quantitativa e qualitativa dos conjuntos produzidos pelo programa, 
através das fontes documentais coletadas na SEMHAB.  

A pesquisa de campo possibilitou averiguar como o programa vem se 
desenvolvendo na pratica. Ela foi fundamentada com a realização de aplicação de 
formulários com alguns beneficiários contemplados pelo programa na cidade. 

A pesquisa foi realizada no município de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, 
situada na faixa litorânea e, atualmente, com 811.598 habitantes (IBGE). Nos conjuntos 
habitacionais construídos pelo programa a partir de 2006, ano em que a SEMHAB foi 
criada. 

O universo da pesquisa consistiu nos oito conjuntos habitacionais que haviam sido 
construídos e entregues até o final do ano de 2017 pelo PMCMV, desde que a SEMHAB foi 
criada em João Pessoa. São eles os residenciais: Anayde Beiriz, Colinas de Gramame, Irmã 
Dulce, Jardim das Colinas, Jardim Veneza, Manacá, Nice Oliveira, Vieira Diniz A e Vieira 
Diniz B. 

O tipo de amostra adotado foi intencional, e consistiu nos moradores que são os 
beneficiários originais contemplados pelo programa que moram nos conjuntos 
habitacionais mais bem equipados com os serviços e equipamentos públicos de saúde, 
educação e transporte público, são eles os Residenciais Anayde Beiriz, Manacá, Jardim 
Veneza, Vieira Diniz A e B. 

A escolha pelos conjuntos habitacionais mais bem equipados deu-se, em primeiro 
lugar, pela necessidade de delimitação do universo da pesquisa, visto ser impossível 
considerá-lo em sua totalidade, e em segundo lugar pelo fato de a partir deles poder ser 
possível conhecer uma realidade que pode ser aferida para os conjuntos habitacionais 
menos equipados.    

Nesse sentido, pretendeu-se pesquisar junto aos beneficiários originais desses 
conjuntos habitacionais, como se tem dado a efetivação do direito à cidade e à moradia 
digna, no que diz respeito à disponibilidade de serviços e equipamentos públicos de 
educação, saúde e transporte. 

Na atualidade, essa temática é bastante relevante em ser estudada, pois dela 
emerge a importante discussão sobre o direito à cidade e à moradia digna, essencial para 
um padrão de vida humano adequado. Além de tratar da implementação da política de 
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habitação, responsável pela efetivação desse direito, através do PMCMV, programa carro 
chefe do Governo Federal na área habitacional.  

Dessa forma, diante do desafio de aumentar o acesso das famílias a moradia digna, 
torna-se de fundamental importância o acompanhamento dos resultados do maior 
programa habitacional do país.  

 
2 O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. 

 
Em 2007, inicia a crise no mercado imobiliário dos Estados Unidos, conhecida 

como a “crise das hipotecas subprime”, que rapidamente se alastrou e arrastou o resto do 
mundo por uma rede financeira e comercial, gerando um grande colapso financeiro. 

Em um contexto de crise e recessão econômica no governo de Luiz Inácio Lula da 
Silva e, posteriormente no governo de Dilma Rousseff, a construção civil segundo 
Maricato (2015, p.36) “[...] foi um dos setores prioritários da política de crescimento 
econômico”, garantindo que o país não fosse tão afetado pela crise. É nesse período, 
portanto, que através de investimentos consideráveis em obras de infraestrutura e 
habitação, que se observa no país uma maior ação por parte do governo para a construção 
de uma política habitacional mais relevante.   

Mostrando assim, o importante papel da cadeia da construção civil para o 
desenvolvimento econômico e social. Por ser um ramo muito lucrativo para o capital, este 
tem sido frequentemente ativado mediante estímulos e subsídios através do fundo 
público para dinamizar a economia, visto que, constitui um dos responsáveis pela 
ampliação dos postos de trabalho e pela redução do índice de desemprego, além de 
atender as demandas postas pelo crescimento demográfico e pelo grande déficit 
habitacional acumulado ao longo do tempo, devido à ausência de políticas públicas. 

Nesse contexto, em 7 de julho de 2009 é promulgada a Lei 11.997 que cria o 
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), que no seu art. 1º afirma ter como finalidade 
a produção de moradias para as famílias de baixa renda, 

 

Art.1º O Programa Minha Casa, Minha Vida- PMCMV tem por finalidade 
criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas unidades 
habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e produção ou 
reforma de habitações rurais, para famílias com renda mensal de até R$ 
4.650,00 [...] (BRASIL, 2009). 

 
Surge assim, o PMCMV, desenhado pela Casa Civil em parceria com os maiores 

empresários do setor, e como uma iniciativa do Governo Federal que ofereceu condições 
para o financiamento de moradias nas áreas urbanas, com o objetivo de amenizar os 
efeitos da crise e diminuir o déficit habitacional brasileiro que em 2009 era estimado em 
5.998 milhões de moradias (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2012). 

O programa priorizou famílias com renda de até três salários mínimos, embora 
também atendesse famílias com renda de até dez salários mínimos, o que representou um 
avanço para a política de habitação social, visto que, os programas anteriores de 
habitação, como o BNH, deixaram de fora os segmentos de menor renda. E dessa forma, 
apesar de ter sido criado como uma medida anticíclica para enfrentamento da crise 
econômica, o PMCMV se constituiu como uma grande política social para atender as 
famílias de baixa renda, que o mercado por si só não alcançava. 

O programa passou a concentrar boa parte dos recursos voltados para a área 
habitacional, e com o quantitativo de casas construídas e a avaliação positiva do programa 
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por parte do governo e da opinião pública, o PMCMV se enraizou na política urbana em 
nível nacional, tornando-se programa carro chefe da política habitacional no Governo 
Dilma (2011-2016). 

Na segunda fase do programa que se inicia em 2011, uma das maiores 
preocupações foi garantir uma moradia digna, com infraestrutura e equipamentos sociais, 
como afirma Magalhães (2011, p.12) “[...] uma grande preocupação em relação ao Minha 
Casa Minha Vida 2, foi além de garantir um teto, assegurou o acesso aos serviços de saúde, 
educação e outros necessários para a população”. 

Assim sendo, segundo Magalhães, as principais alterações do PMCMV2 em relação 
ao 1 estão, em primeiro lugar no tocante as questões de desenvolvimento sustentável, na 
percepção da necessidade de uma maior prestação de serviços públicos. Passando, então, 
a ser necessária uma maior articulação do Ministério das Cidades com outros ministérios 
para os mesmos atuarem de forma mais integrada para garantir os equipamentos sociais 
básicos para os novos contemplados (MAGALHÃES, 2011). 

Apesar dos resultados quantitativos alcançados e dos avanços qualitativos na 
concepção de desenvolvimento urbano integrado com a criação do Ministério das Cidades 
e de instrumentos como a PNH, o SNHIS e o FNHIS, com o passar do tempo foi possível 
perceber uma série de limitações do Programa Minha Casa Minha Vida que repetiram 
erros semelhantes aos cometidos pelo BNH. Vários estudos realizados têm demonstrado 
a produção e reprodução dos cenários urbanos e dos efeitos socioespaciais deixados pelo 
BNH, marcados pela segregação socioterritorial e precariedade urbana. 

O PMCMV apresenta problemáticas estruturais que tem causado impactos 
profundos nas cidades e na vida das famílias beneficiarias. Seguindo as normas e 
condições mínimas estabelecidas, as construtoras escolhem os terrenos mais baratos e 
ampliam a escala e padronização dos projetos em busca de maior rentabilidade. 

Sem levar em consideração a legislação urbanística na definição das áreas para 
construção, o programa vem reforçando a histórica lógica da segregação espacial das 
famílias de baixa renda, com a construção de conjuntos habitacionais da faixa 1 em regiões 
periféricas, onde o preço da terra é mais barato devido ausência de urbanidade.  

A homogeneidade no uso residencial desses espaços traz efeitos nefastos para os 
seus beneficiários, visto que famílias de menor renda são levadas a morar em regiões 
distantes dos empregos, comércios, serviços e equipamentos públicos, recaindo sobre os 
mesmos o ônus com o deslocamento diário com o custo do transporte, o tempo gasto e o 
desgaste físico no trajeto. 

As localizações periféricas impactam no acesso aos serviços e equipamentos 
públicos, que são bens de utilidade pública indispensáveis ao bom funcionamento da 
cidade, pois a existência destes é considerada como um fator importante de bem-estar 
social e de apoio ao desenvolvimento econômico. 

Por essa razão, o acesso da população a eles está previsto nas diretrizes da Política 
Nacional de Habitação que entende a “[...] moradia digna como direito e vetor de inclusão 
social garantindo padrão mínimo de habitabilidade, infraestrutura, saneamento 
ambiental, mobilidade, transporte coletivo, equipamentos, serviços urbanos e sociais” 
(BRASIL, 2004, p. 30).  

Contudo, uma das maiores críticas feitas ao Programa Minha Casa Minha Vida é a 
produção de uma cidade incompleta, resultado da inserção urbana dos conjuntos nas 
periferias, em terrenos distantes da cidade completamente desprovidos dos serviços e 
equipamentos públicos necessários para a garantia do direito à cidade e a uma moradia 
digna.  
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Á vista disso, a produção de moradias populares para além dos limites da cidade 
vem trazendo sérios prejuízos para os moradores, pois para além do aumento dos custos 
com mobilidade, encarecem a extensão das infraestruturas urbanas mais deficitária nos 
lugares mais distantes. Soma-se ainda a essas questões o congestionamento das vias, as 
deficiências dos transportes coletivos, a poluição do ar e as mudanças climáticas, advindas 
do aumento do uso dos transportes que utilizam combustíveis fosseis. 

Dessa forma, a dissociação entre as políticas urbanas e habitacionais e a primazia 
da construção civil foram determinantes nas precárias inserções urbanas dos conjuntos 
habitacionais construídos para as famílias de baixa renda. Sendo esta problemática uma 
das maiores marcas do programa e uma das principais críticas feitas ao mesmo. 

 
3 O DIREITO À CIDADE E A MORADIA DIGNA 

 
O direito à cidade foi um termo desenvolvido pelo sociólogo francês Henri 

Lefebvre em seu livro de 1968, Le droit à laville, que trabalha o direito à cidade como o 
direito de não exclusão da classe trabalhadora as qualidades e benefícios da vida urbana.  

Contribuindo para essa questão Harvey (2013, p.47) afirma que o direito à cidade 
“[...] pode apenas ser formulado como um renovado e transformado direito à vida urbana”. 
Assim, o direito à cidade pode ser entendido como o direito de questionar a condição de 
vida nas cidades e a transformá-la conforme os desejos do coletivo.  

Na atualidade esse conceito vem sendo revisitado e atualizado por vários 
pesquisadores, principalmente por causa das mudanças no cenário urbano e pelos novos 
desafios postos pelas mesmas.  

No âmbito dos movimentos sociais urbanos esse tema tem ganhando outros 
sentidos, como o direito ao acesso à moradia, a segurança, aos espaços públicos, a 
mobilidade e aos serviços e equipamentos públicos. E isso porque, segundo Battaus e 
Oliveira (2016, p.91) “[...] o estudo do chamado direito à cidade faz nascer a percepção de 
que, na realidade, tal direito se perfaz em um conjunto de direitos que necessitam de 
ordenação para manter em termos urbanísticos a própria cidade”. Assim sendo, ele 
envolveria uma concepção mais ampla, como o direito à cidadania e à vida na cidade.  

Em contrapartida, o que está associado ao capitalismo contemporâneo em crise é 
o crescimento das desigualdades sociais, concentração de pobreza e um profundo 
retrocesso na garantia do direito à cidade, pois as cidades sob a lógica do capital estão 
divididas, fragmentadas, marcadas por questões estruturais de moradia, mobilidade, 
saneamento, entre outros. Dessa maneira, o direito à cidade visa se sobrepor a ótica 
neoliberal que rege as cidades.  

Visto que hoje a cidade centrada no mercado é o foco e nela imperam novos 
métodos de produção e novas formas de segregação e exclusão, a cidade não é 
democrática e reproduz uma ausência de participação coletiva na sua formação e no 
usufruto das riquezas nela produzida, particularmente por aqueles que foram excluídos 
do desenvolvimento econômico e que foram deslocados das áreas centrais e jogados para 
as periferias.  

O PMCMV contribui para essa lógica de cidades divididas, fragmentadas e injustas, 
com a construção dos conjuntos habitacionais para as famílias de baixa renda em terrenos 
dominados por precariedades de diversas ordens, nas quais as qualidades de vida dos 
seus moradores ficam comprometidas.  

A segregação urbana destitui a população de direitos, inclusive do direito á cidade. 
À vista disso, o acesso a moradia não se traduz no exercício do direito à cidade, visto que 

http://bit.ly/19IibxA
http://bit.ly/19IibxA
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o programa tem utilizado terrenos distantes dos centros urbanos, que impedem aos seus 
moradores do usufruto daquilo que a cidade tem a oferecer. 

O direito à moradia digna foi reconhecido como um requisito para a dignidade da 
pessoa humana em 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, afirmando que, 
“[...] toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família 
saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação [...]” (DECLARAÇÃO 
UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, artigo XXV, item 1), tornando-se, assim, o direito 
à moradia um direito reconhecido e aplicável em todas as partes do mundo. 

O estabelecimento desse direito parte do reconhecimento da moradia como uma 
das necessidades mais básicas e essenciais para a reprodução do homem, como afirma a 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (BRASIL, 2013, p.9), 

 
Os seres humanos necessitam de lugares onde possam se proteger de 
condições climáticas desfavoráveis: do frio e do calor excessivo, das 
chuvas, dos ventos e da neve. Precisam de locais onde possam estar 
resguardados dos perigos da natureza e também dos perigos das ruas. 

 

É importante ressaltar que o direito à moradia digna, adequada, não se refere 
apenas a um abrigo, mas como preconizam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), o Estatuto da 
Cidade (Lei nº 10.257/2001) e outras legislações pertinentes, a moradia como garantia 
de um padrão de vida adequado deve oferecer condições para um pleno desenvolvimento 
social, cultural e econômico dos indivíduos. Como argumenta Rolnik (2009, p. 1), 

 
Muitas vezes se toma, e aqui no Brasil não é diferente, moradia como 
sendo simplesmente quatro paredes e um teto, um abrigo. Só que 
moradia adequada vai muito além disso. Significa, se falarmos em termos 
urbanos, um lugar na cidade a partir do qual as condições básicas para a 
sobrevivência humana estejam garantidas, de forma digna. Significa a 
inserção dessa moradia em um bairro, em um pedaço da cidade com toda 
a infra-estrutura completa, com acesso direto e fácil a equipamentos de 
educação, saúde e culturais, a oportunidades de desenvolvimento 
humano e a emprego. 

 
Assim sendo, para que o direito à moradia digna seja efetivado existem algumas 

condições que devem ser garantidas no que se refere ao atendimento das necessidades 
dos indivíduos e suas famílias. Segundo a SDHPR (2013), essas condições foram 
estabelecidas no Comentário nº 4 do Comitê de Direito Econômicos, Sociais e Culturais da 
ONU no ano de 1991, são elas: habitabilidade, disponibilidade de serviços, infraestrutura 
e equipamentos públicos, localização adequada, adequação cultural, segurança de posse, 
custo acessível e acessibilidade. 

Dessa maneira, entende-se que uma moradia digna, é aquela que está inserida em 
um pedaço de terra urbanizada com acesso, entre outras coisas, a serviços e 
equipamentos públicos. Esses princípios deveriam nortear toda e qualquer ação pública 
ou privada que vise promover o direito à moradia digna, para que todos os cidadãos 
tenham um lugar digno e seguro para viver. 

Segundo a Portaria nº 518 de 8 de novembro de 2013 do Ministério das Cidades, 
as diretrizes para aquisição de unidades habitacionais, “[...] consideram-se equipamentos 
públicos aqueles voltados à educação, saúde e demais complementares à habitação, tais 
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como assistência social, segurança e outros a critério da Secretaria Nacional de Habitação 
do Ministério das Cidades” (BRASIL, 2013).   

Os equipamentos e serviços públicos são bens de utilidade pública indispensáveis 
ao bom funcionamento da cidade, pois a existência destes é considerada como um fator 
importante de bem-estar social e de apoio ao desenvolvimento econômico. Por essa razão, 
o acesso da população a eles está previsto nas diretrizes da Política Nacional de Habitação 
que entende a “[...] moradia digna como direito e vetor de inclusão social garantindo 
padrão mínimo de habitabilidade, infraestrutura, saneamento ambiental, mobilidade, 
transporte coletivo, equipamentos, serviços urbanos e sociais” (BRASIL, 2004, p. 30).  

Percebe-se, dessa forma, que a PNH parte de uma concepção de desenvolvimento 
urbano integrado, sendo necessário que as ações de habitação estejam articuladas com as 
demais políticas sociais e ambientais, a fim de que seja garantido o direito à moradia 
digna. 

O Estatuto da Cidade elenca como umas das diretrizes gerais para o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana a “[...] oferta de 
equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos 
interesses e necessidades da população e às características locais” (BRASIL, 2008, p.15).  

Contudo, uma das maiores críticas feitas ao Programa Minha Casa Minha Vida é a 
produção de uma cidade incompleta, resultado da inserção urbana dos conjuntos nas 
periferias, em terrenos distantes da cidade completamente desprovidos dos serviços e 
equipamentos públicos necessários para a garantia do direito à cidade e a uma moradia 
digna.  

Soma-se a este problema a falta de intersetorialidade do programa com as outras 
políticas setoriais, que impactou desde o início na disponibilidade dos serviços e 
equipamentos públicos nos entornos dos conjuntos habitacionais, o que contribuiu para 
agravar os problemas sociais já existentes. 

Por essa razão, na segunda fase do programa que se inicia em 2011, uma das 
maiores preocupações das autoridades responsáveis foi a garantia de uma moradia digna, 
com infraestrutura e equipamentos sociais. Assim sendo, segundo Magalhães, as 
principais alterações do PMCMV2 em relação ao 1 estão, em primeiro lugar, no tocante as 
questões de desenvolvimento sustentável, na percepção da necessidade de uma maior 
prestação de serviços públicos. Passando a ser necessária uma maior articulação do 
Ministério das Cidades com outros ministérios a fim de que os mesmos atuassem de forma 
mais integrada para garantir os equipamentos sociais básicos para os novos 
contemplados (MAGALHÃES, 2011). 

Em função disso, a Casa Civil por meio do Decreto nº 7499, de 16 de junho de 2011 
que dispõe sobre o PMCMV e dá outras providencias, afirma que para a implementação 
de empreendimentos no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana deveria ser 
respeitado “[...] a existência ou o compromisso do poder público local com a instalação ou 
ampliação dos equipamentos e serviços relacionados à educação, à saúde, ao lazer e ao 
transporte público” (BRASIL, 2011).  

Contudo, apesar do arcabouço jurídico-normativo aprovado, percebeu-se com o 
passar do tempo a persistência de problemas com relação aos padrões 
internacionalmente estabelecidos para a efetivação do direito à moradia digna, 
principalmente com relação a disponibilidade de serviços e equipamentos públicos. E isso 
porque, a grande questão com relação ao direito à moradia digna e o PMCMV é que a 
política de habitação pode ser inviabilizada, caso outras políticas urbanas não estejam 
integradas! 
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Os custos dos terrenos continuaram a determinar a produção das habitações em 
espaços homogêneos, segregados, pouco diversificados, desprovidos ou com difícil acesso 
a serviços e equipamentos públicos de saúde, educação, segurança, transporte, entre 
outros. O que resultou na negação do direito de vivenciar a cidade e à moradia digna. E o 
Estado, por sua vez, conivente com esse processo, age apenas regulando as ações danosas 
do capital, como aponta Moura (2014, p.4), 

 
Nesse contexto, o Estado assume apenas a posição de regulador das 
atividades executadas pelo capital no espaço urbano, desviando a prática 
de executar políticas de bem-estar social para a população como um todo, 
para a adoção de uma postura passiva diante das intervenções favoráveis 
a uma estruturação territorial marcada pela segregação e desigualdade. 

 
Assim sendo, a postura passiva do Estado contribui para o processo de 

periferização dos conjuntos e com a consequente falta de serviços e equipamentos 
públicos nos entornos dos mesmos. Como consequência dessas ações têm-se o 
encarecimento da extensão das infraestruturas urbanas que precisam alcançar locais cada 
vez mais distantes. 

E nesse sentido, é importante ressaltar o princípio da indivisibilidade que norteia 
a efetivação dos direitos humanos, onde o gozar de um direito depende diretamente da 
efetivação ou violação de outros direitos. Assim, portanto, a efetivação do direito à cidade 
e à moradia digna depende diretamente da efetivação de outros direitos, fato que tem sido 
muitas vezes negligenciado nas construções dos empreendimentos do PMCMV. 

Com esse novo processo de periferização de assentamentos habitacionais, o acesso 
a moradia não se traduz no exercício do direito à cidade e nem à moradia digna. Por essa 
razão, o programa contribui para que o acesso a ambos os direitos seja cada vez mais 
seletivo, garantido para uns e negado a outros, atestando o desenvolvimento desigual das 
cidades brasileiras. 

Como declara Moura (2014, p.6), a respeito das desigualdades no usufruto dos 
benefícios daquilo que a cidade tem a oferecer, 

 
[...] denotamos que a segregação gera acessos diferenciados à 
infraestrutura urbana, aos serviços educacionais e, consequentemente, é 
responsável pela manutenção de uma estratificação social e residencial, 
onde a população segregada para as áreas periféricas sofrerá com a 
diminuição da qualidade de vida, no que tange a seu acesso a recursos 
básicos que a cidade oferece. 
 

Desta maneira, a carência dos serviços e equipamentos públicos revela as 
desigualdades sociais no acesso aos benefícios da cidade, ferindo o preceito estabelecido 
pelo Estatuto da Cidade que defende a justa distribuição dos benefícios e ônus 
decorrentes do processo de urbanização (BRASIL, 2008).  

Dessa forma, percebe-se que o programa tem se caracterizado mais como um 
elemento dinamizador da economia, não se preocupando em efetivar o estabelecido pela 
PNH ou pelo Estatuto da Cidade. Além de não dar atenção as reais necessidades das 
famílias de baixa renda. 

Diante do processo de periferização dos conjuntos habitacionais e da consequente 
problemática percebida da disponibilidade de serviços e equipamentos públicos, o 
desafio da pesquisa aqui proposta é analisar como se tem dado a efetivação do direito à 



783 

 

cidade e à moradia digna através do PMCMV na cidade de João Pessoa, considerando 
particularmente a disponibilidade dos serviços e equipamentos públicos. 

 
 

3.1 O PMCMV na Cidade de João Pessoa e a Disponibilidade de Serviços e 
Equipamentos Públicos 

 
A criação do PMCMV em 2009, no segundo mandato do governo de Luiz Inácio Lula 

da Silva, intensifica o processo de crescimento da mancha urbana de João Pessoa, com a 
construção de vários conjuntos habitacionais nas regiões periféricas da cidade.  De acordo 
com Santos (2018, p.8), segundo dados disponibilizados pela CAIXA “[...] a cidade de João 
Pessoa teve, desde o inicio do PMCMV, mais de 10 mil contratações para construções de 
habitações na Faixa I [...]”, sendo a localização destes, predominantemente, na zona sul-
sudeste da cidade. 

Na capital paraibana a articulação entre o mercado imobiliário, capitais financeiros 
e proprietários fundiários - capitais ligados à produção do espaço construído-, tomaram 
o controle da cidade, e decidiram como João Pessoa iria ser. 

E dessa forma, a cidade vem sendo construída não segundo os interesses do 
coletivo, mas segundo os interesses do capital. E por essa razão, na atualidade a política 
de habitação de interesse social permanece seguido a histórica lógica da inserção urbana 
periférica das habitações, o que impacta na qualidade de vida das famílias beneficiadas 
pelo programa. 

A disponibilidade de serviços e equipamentos públicos no entorno da moradia se 
constituem como elementos essenciais para o estabelecimento de uma moradia digna e 
para a efetivação do direito á cidade. Portanto, tomando como base a efetivação do direito 
à cidade e a moradia digna na cidade de João Pessoa através do PMCMV, a seguir serão 
descritos os resultados da pesquisa sobre a disponibilidade de serviços e equipamentos 
públicos de saúde, educação e transporte nos conjuntos habitacionais do Manacá, Anayde 
Beiriz, Jardim Veneza e Vieira Diniz. 

O Residencial Manacá foi entregue no final do ano de 2011 com 244 unidades 
habitacionais, ele foi o primeiro conjunto habitacional do Programa Minha Casa Minha 
Vida entregue na Paraíba. Localizado no bairro de Paratibe, zona sul da capital, a uma 
distância de aproximadamente 22 km do centro da cidade, o conjunto habitacional 
encontra-se numa área considerada periférica de João Pessoa. Neste residencial foram 
entrevistadas 28 famílias.  

O Residencial Anayde Beiriz foi entregue no ano de 2012, com 584 unidades 
habitacionais. Localizado na Avenida das Industrias, no Bairro das Industrias, zona oeste 
da cidade, o residencial foi construído em um distrito industrial, área reservada a 
instalações de industrias e fábricas, assim como locais de armazenamento e distribuição 
da cidade. O conjunto se encontra a aproximadamente 22,6 km do centro da cidade, e nele 
foram entrevistadas 60 famílias.  

O Residencial Jardim Veneza foi entregue no início de ano de 2013, com 576 
unidades habitacionais no bairro, no qual leva o nome, Jardim Veneza, que fica localizado 
na zona oeste da cidade. O conjunto habitacional encontra-se a uma distância de 
aproximadamente 11,1 km do centro da cidade, e nele foram entrevistadas 59 famílias. 

O Residencial Vieira Diniz foi completamente entregue no ano de 2017, construído 
em dois blocos A e B, com 992 unidade habitacionais ao todo. Localizado no bairro Jardim 
Veneza, o residencial foi erigido em um terreno adjacente ao Jardim Veneza, outro 
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residencial do PMCMV. Assim como o Jardim Veneza, o conjunto se encontra a 
aproximadamente 11,1km do centro da cidade, e nele foram entrevistadas 20 famílias. 

A pesquisa realizada nos quatro conjuntos habitacionais da capital de João Pessoa 
a respeito dos serviços e equipamentos públicos de educação (da creche ao ensino médio), 
saúde (da atenção básica a níveis de maior complexidade) e transporte, demonstrou que 
um número considerável de famílias é chefiado por mulheres. E que a renda da maioria 
das famílias pesquisadas consistia em um salário mínimo, havendo ainda um número 
considerável de famílias que viviam numa situação ainda mais precária, com uma renda 
de menos de um salário mínimo, caracterizando-se assim, como famílias de baixa renda.     

Os residenciais pesquisados encontram-se na zona sul e oeste da cidade, em áreas 
consideradas periféricas, o que tem impactado na oferta de serviços e equipamentos 
públicos e no acesso àquilo que a cidade tem a oferecer.  

Devido a construção dos conjuntos em áreas periféricas da cidade, em todos os 
residenciais visitados os moradores avaliaram de forma negativa a localização dos 
conjuntos com relação ao centro da cidade e aos locais de trabalho. Para os moradores 
contemplados pelo programa, as áreas onde se encontram as maiores taxas de 
oportunidade de trabalho e diversidade de serviços ficaram mais distantes, devido ao fato 
das mesmas se encontrarem distantes das origens e dos destinos, das oportunidades de 
trabalho e das diversidades dos serviços em geral. Assim, trazendo maiores custo para 
essas famílias de baixa renda que dependem dos transportes públicos para a sua 
locomoção na cidade.  

Nos residenciais os pesquisados indicaram a facilidade de acesso a pontos de 
ônibus, contudo, chama a atenção o alto grau de insatisfação dos moradores e a avaliação 
negativa realizada pelos mesmos nos quatro residenciais pesquisados com relação ao 
serviço de transporte público, devido a fatores como a dificuldade de acesso a diferentes 
destinos da cidade, oferecidos pelas poucas linhas disponíveis nos entornos dos 
conjuntos, o que impacta na conexão do residencial com o restante da cidade. Soma-se a 
isso a condição precária dos ônibus e a frota pequena para atender toda a demanda das 
regiões onde estão inseridos os residenciais. 

Dessa forma, percebe-se que para essas famílias o direito à cidade e a moradia 
digna é impactado por causa da localização periférica dos conjuntos e da dificuldade de 
acesso a mobilidade urbana, pois como afirma o Caderno 1 de Analise de Custos 
Referenciais do Ministério das Cidades “Geralmente, quanto mais distante da área urbana 
consolidada o empreendimento habitacional está, maior é a necessidade de readequação 
do conjunto de linhas de ônibus existente” (BRASIL, 2017, p.35).     

A não readequação das linhas de ônibus nas áreas aonde foram construídos os 
conjuntos habitacionais leva a negação do direito a mobilidade urbana, um direito social 
constitucional, fundamental para a garantia do acesso à vida urbana. 

No tocante a educação, com exceção do Residencial Vieira Diniz onde esse serviço 
foi bem avaliado, nos demais residenciais a avaliação com relação ao acesso a esse serviço 
e equipamento público foi negativa. Em todos os conjuntos foi encontrado pelo menos 
uma escola de ensino fundamental próximo, contudo, os moradores relataram que nessas 
escolas as vagas eram insuficientes para atender a toda a demanda, e por essa razão 
algumas crianças precisaram ser matriculadas em escolas em outros bairros.  

Além disso, com exceção do Residencial Manacá que possui uma creche próximo, 
no entorno dos demais residenciais pesquisados não existem creches ou escolas de ensino 
médio. A falta desses equipamentos faz com que essas famílias precisem ser deslocar para 
outros bairros, o que impõe as mesmas um maior custo com deslocamento. As creches são 
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equipamentos públicos de vital importância para as famílias de baixa renda, 
principalmente aquelas que são chefiadas por mulheres, que precisam desse serviço para 
poderem trabalhar e sustentar a sua família. 

Com relação a saúde, apesar de todos os conjuntos possuírem um posto de saúde 
próximo, a avaliação também foi negativa – com exceção do Residencial Vieira Diniz -, por 
causa da dificuldade de acesso a serviços básicos. Segundo os entrevistados os postos de 
saúde não possuíam capacidade para atender a toda a demanda das regiões aonde estão 
inseridos, além dos relatos dos serviços precários oferecidos pelas unidades, que eram 
marcados pela falta de médicos, medicamentos e na demora para a realização de exames.  

 Além dos serviços e equipamentos públicos pesquisados, os moradores afirmaram 
sentir falta de segurança, maiores ofertas no comercio das regiões próximas aos conjuntos 
e equipamentos de lazer. E quando perguntados o que gostariam que mudasse no futuro 
nos residenciais, os moradores relataram que desejavam que fossem feitos investimentos 
para uma melhoria na oferta de serviços e equipamentos públicos de saúde, educação, 
transporte, segurança, lazer e comercio.  

Nos quatro conjuntos habitacionais pesquisados, os moradores afirmaram que em 
comparação com a atual moradia, era melhor o acesso a esses serviços e equipamento 
públicos no antigo bairro de origem. Dessa forma, percebe-se que essas famílias de baixa 
renda saem de áreas mais centrais e urbanizadas da cidade, para viver em áreas carentes 
de inúmeros bens necessários para a sua reprodução e mínima qualidade de vida urbana.   

Portanto, a partir dos resultados da pesquisa percebe-se que a produção do 
PMCMV na cidade de João Pessoa, apesar de apresentar avanços com relação a 
infraestrutura básica (pavimentação, rede de esgoto, fornecimento de água e energia), 
apresenta problemas com relação ao acesso aos serviços e equipamentos públicos. 

Assim como em todo o país, o padrão de localização dos conjuntos habitacionais 
na capital em periferias subequipadas, distantes do tecido urbano consolidado, contribui 
para a negação do direito à cidade e a moradia digna.  

O direito à moradia digna encontra-se inserido num amplo contexto, e para a sua 
real efetivação é necessário a disponibilidade de serviços e equipamentos públicos. Tal 
elemento deve nortear a implementação do PMCMV na cidade de João Pessoa, visto que 
são fundamentais para o bem-estar da população e o funcionamento da cidade.  A carência 
ou insuficiência destes afeta a qualidade de vida na cidade, por isso as ações do PMCMV e 
do governo municipal devem respeitar esse importante elemento.   

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com a criação do PMCMV durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, num 

contexto de crise e recessão econômica, e grande déficit habitacional que o país vivia em 
2008, a construção de moradias foi utilizada como um ativo financeiro. Dessa forma, o 
Programa Minha Casa Minha Vida foi criado, com um desenho fortemente fundado na 
participação do setor privado, retomando a política habitacional com o objetivo de 
construir moradias para dinamizar a economia. 

Desse modo, a prevalência da lógica financeira na implementação do Programa fez 
com que as construtoras se tornassem o principal agente da política habitacional, o que 
resultou na predominante construção dos conjuntos em regiões periféricas da cidade, 
onde os terrenos são mais baratos devido à ausência ou precariedade de infraestrutura 
urbana e de serviços e equipamentos públicos. Portanto, percebe-se que assim como o 



786 

 

BNH, o PMCMV contribui para o padrão periférico de desenvolvimento urbano, com 
densidade populacional, infraestrutura e serviços precários.  

Com o PMCMV é intensificado o modelo de desenvolvimento urbano periférico na 
capital, com a construção predominante de conjuntos habitacionais na região sul-sudeste 
da cidade.  

Apesar das exigências estabelecidas pelo programa referentes a localização dos 
conjuntos e a observação de parâmetros mínimos de atendimento por infraestrutura e 
serviços, o direito à cidade mostra-se negado quando se analisa a localização dos 
empreendimentos e a falta de intersetorialidade do Programa, que resulta na ausência ou 
insuficiência de serviços e equipamentos públicos.  

Contudo, apesar do estabelecido pela política, pelos acordos internacionais e pela 
legislação nacional sobre o direito à moradia digna, os resultados da pesquisa de campo 
na cidade de João Pessoa demonstram que a inserção periférica dos conjuntos afeta 
diretamente na disponibilidade de serviços e equipamentos públicos, o que interfere na 
qualidade de vida das famílias contempladas pelo Programa.  

Nos quatro residenciais pesquisados, a maioria dos moradores afirmaram ter 
dificuldades de acesso aos serviços e equipamentos de saúde, educação e transporte no 
entorno do conjunto, precisando muitas vezes recorrerem a outros bairros para 
conseguirem ter acesso a esses serviços. A localização dos residenciais pesquisados 
dificultou o acesso dos moradores aos meios de sobrevivência/trabalho e àquilo que a 
cidade tem a oferecer, predominando entre os entrevistados a avaliação de que com a 
mudança da moradia anterior para a atual, houve a piora no acesso ao comercio, aos locais 
de trabalho e aos serviços e equipamentos públicos. 

No tocante ao direito à cidade, com as ações do Programa, passa haver um déficit 
não de casas, mas de cidade, de urbanidade, que contribuem para novas formas de 
exclusão e segregação dos mais pobres, que os impedem de usufruir daquilo que a cidade 
tem a oferecer.  

Portanto, afirma-se a hipótese formulada neste estudo sobre a problemática da 
disponibilidade de serviços e equipamentos públicos nos entornos dos conjuntos 
habitacionais do PMCMV na cidade de João Pessoa-PB.  
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UMA ANÁLISE DOS CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 
CONTINUADA 

 
Mariane Izabel Silva dos Santos Lima 

Jonathan Anderson de Lima 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
A Assistência Social após ser inserida na Constituição Federal de 1988 como sendo 

uma responsabilidade do Estado, ganhou visibilidade e deixou de ter o caráter 
discricionário e clientelista que tinha antes de ser reconhecida como política pública. 
Além disso, a Assistência Social tornou-se autônoma das outras áreas da Seguridade Social 
(Saúde e Previdência Social), podendo, portanto, ter os seus próprios objetivos para 
alcançar as suas metas. 

Dentre os seus objetivos, que estão fixados no art. 203 da Constituição Federal, o 
que mais destacou-se para o desempenho desse trabalho, foi o que consta no art. 203, V, 
da Carta Magna, que trata sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Esse benefício 
assistencial consiste na garantia de um salário mínimo para o idoso ou pessoa com 
deficiência que comprovem não possuir meios de prover o seu sustento, nem de ter 
provido por sua família.  

No entanto, verificou-se que o legislador infraconstitucional estabeleceu critérios 
que marginalizam muitas pessoas que deveriam ter acesso a esse benefício. A Lei Orgânica 
de Assistência Social – LOAS, que regulamentou o BPC, já foi alvo de muitos 
questionamentos no Poder Judiciário quanto a seleção dos requisitos para a concessão do 
BPC, como por exemplo, o Ministério Público Federal (MPF) no Estado de São Paulo, no 
ano de 1995, acionou o Procurador Geral da República para que ele ajuizasse uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) alegando a inconstitucionalidade do art. 20, § 3º, da 
Lei nº 8.742/93320. 

O critério de renda certamente é o que mais exclui os cidadãos do acesso ao BPC. 
Milhares de pessoas só conseguem a concessão desse benefício quando procuram o Poder 
Judiciário, colocando este como protagonista dessa política pública para muitas famílias. 

Desse modo, diante desse contexto, o problema de pesquisa que se apresentou foi: 
“Os critérios para a concessão do Benefício de Prestação Continuada são eficazes? ”. 

De forma a responder esse questionamento a pesquisa direcionou-se a partir do 
seguinte objetivo “analisar se os critérios para a concessão do Benefício de Prestação 
Continuada são eficazes”. 

A abordagem desse tema é importante, pois a sociedade brasileira tem aumentado 
a expectativa de vida e, consequentemente, a quantidade de pessoas idosas também. 
Assim, essas pessoas, bem como as com deficiência tendem a precisar ainda mais da 
Seguridade Social, em todas as suas vertentes (Saúde, Assistência Social e Previdência 
Social). 

Nesse sentido, o estudo a respeito do BPC e os critérios necessários para a sua 
concessão coloca em evidência a necessidade dessas pessoas vulneráveis, de modo que a 
discussão sobre esse tema poderá levar aos profissionais envolvidos in/diretamente, e 
especialmente aos que elaboram a lei, a repensar a LOAS e os critérios utilizados para 
concessão desse benefício. 

 
320 A ADI é uma ação Constitucional que visa provocar o Poder Judiciário para que legislações contrárias a 
Constituição Federal de 1988 sejam retiradas do Ordenamento Jurídico. 
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Dessa forma, fica demonstrado que se trata de uma temática importante, tendo em 
vista que o público que necessita do BPC é vulnerável por natureza, pois são pessoas 
idosas ou com deficiência, e também são marginalizadas diante de critérios tão frios. 

A pesquisa foi desenvolvida a partir do método hipotético-dedutivo, tendo em vista 
que inicialmente foram estabelecidas algumas hipóteses, dentre elas, a de que, 
possivelmente, o critério de renda estabelecido na LOAS era insuficiente para aferir a 
miserabilidade do requerente. Essas hipóteses foram questionadas e respondidas à 
medida que a pesquisa foi sendo desenvolvida.  

A abordagem desta pesquisa foi também de cunho qualitativo, tendo em vista que 
não se pretendia fazer um levantamento de dados estatísticos para separá-los em 
categorias como objetivo final, mas sim, fazer uma descrição dos dados coletados.  

Por fim, utilizou-se, ainda, a pesquisa bibliográfica a fim de que fosse possível 
coletar o que havia sido escrito sobre o tema, para que o assunto não fosse abordado da 
mesma forma, como também para formar a base teórica para o desenvolvimento do 
trabalho. 

Diante disso, verifica-se que esse trabalho enquadra-se na pertinência temática do 
GT 13 – “Cidadania e proteção internacional dos direitos humanos”, pois este GT visa 
receber trabalhos sobre “cidadania, democracia e Direitos Humanos; cidadania e classe 
social; cidadania e justiça”. Pode-se considerar o BPC como um direito social, que deve ser 
buscado pelos cidadãos, conceito este que deve ser visto de modo expansivo, em um 
Estado que se declara decmocrático. Então, haja vista essa discussão interdisciplinar do 
Direito e da Assistência Social este trabalho tem total relação com a temática do presente 
GT. 

 
2 ASSISTÊNCIA SOCIAL: REDEMOCRATIZAÇÃO E A LUTA POR DIREITOS SOCIAIS  

 
A Seguridade Social surgiu no Brasil, nos moldes atuais, em meio a um sistema 

heterogêneo de opiniões e ideias. O país acabava de sair de uma Ditadura, então os 
sentimentos das pessoas que elaboraram a Constituição de 1988 eram um misto de 
influência entre buscar garantir os direitos individuais e sociais do cidadão e as restrições 
do período ditatorial (DELGADO; JACCOUD; NOGUEIRA, 2009).  

De acordo com a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), em seu art. 194: “A 
Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social”. 

Dessa definição, pode-se perceber que a Seguridade Social abrange três grandes 
áreas de atuação do Estado, quais sejam, a Saúde, a Previdência Social e a Assistência 
Social. 

A partir da inclusão da Seguridade Social no texto constitucional houve uma 
ampliação no sistema de proteção social no Brasil. Várias ações que antes eram realizadas 
no meio privado, haviam ganhado intervenção estatal. A Assistência Social, por exemplo, 
que teve suas raízes no clientelismo e na filantropia, teriam, então o apoio do Estado para 
garantir um mínimo existencial para o cidadão. Desde então, o trabalhador rural, os 
idosos, as pessoas com deficiência, o doente, o pobre etc., ganharam esperança de ter 
proteção segura do Estado, não precisando depender apenas da bondade da sociedade ou 
da sua família (DELGADO; JACCOUD; NOGUEIRA, 2009). 

Para a Seguridade Social a Constituição Federal, em seu art. 194, trouxe alguns 
princípios básicos para reger esse conjunto integrado de ações, aqui destaca-se o 
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princípio da “universalidade da cobertura e do atendimento” (BRASIL, 1988). Por 
universalidade da cobertura entende-se que o Estado deve estar presente, por meio da 
proteção social, em todos os imprevistos sociais que a pessoa passe em sua vida, como 
doença e velhice, por exemplo (GOES, 2018).  

Além disso, quanto a universalidade de atendimento, entende-se que o Estado deve 
socorrer qualquer pessoa que esteja no país, inclusive os estrangeiros (CASTRO; LAZZARI, 
2017). Aqui, quanto a Assistência Social, cita-se como exemplo a decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) em abril de 2017 que firmou, em sede de Recurso Extraordinário, 
a seguinte tese: “Os estrangeiros residentes no País são beneficiários da assistência social 
prevista no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, uma vez atendidos os requisitos 
constitucionais e legais ” (BRASIL, 2017). 

Assim, verifica-se que o Benefício de Prestação Continuada  (BPC) foi expandido 
também para os estrangeiros residentes no país pelo STF. Diante dessa decisão pode-se 
perceber que certamente esse princípio foi considerado pelos ministros da Suprema 
Corte. 

 
2.1  O reconhecimento da Assistência Social como política estatal 

 
A Assistência Social no Brasil é regulamentada pela Lei nº 8.742/93 conhecida 

como Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Como já mencionado anteriormente a 
Assistência Social faz parte da Seguridade Social, mas nem sempre foi assim. Na verdade, 
suas raízes estavam fincadas na base do “favor”, do assistencialismo, do 
“apadrinhamento”, o que deixou historicamente essa área à margem das ações do Estado, 
e, portanto, sem ser alvo das políticas públicas (COUTO, 2015). 

A primeira ação pública no Brasil quanto a Assistência Social aconteceu em 1938 
com a criação do Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS). O objetivo desse conselho 
era regulamentar a área de Assistência Social de modo que pudesse diminuir a pobreza e 
a miséria no país. Ademais, esse órgão era utilizado como entidade de consulta e opinião 
quando o Estado fosse acionado para patrocinar ações privadas da sociedade nessa área 
(JACCOUD; HADJAB; CHAIBUB, 2009). 

Nesse sentido, Delgado, Jaccoud e Nogueira (2009, p. 25) assim afirmam: 
 

A política de Assistência Social, após a promulgação da Carta 
Constitucional de 1988, elevou-se da antiga condição de ação subsidiária 
do Estado, [...], à condição de política com mesmo grau de importância 
que as demais políticas de Seguridade, [...]. Seu reconhecimento como 
política pública foi, por si, um avanço expressivo em uma área marcada 
pela tradição das iniciativas privadas e autônomas com cunho caritativo 
e filantrópico [...]. Por fim, a Constituição instituiu um benefício 
monetário de natureza assistencial, o Benefício de Prestação Continuada 
(BPC), que assegura uma renda mensal de cidadania a todos os idosos e 
pessoas com deficiência em situação de pobreza. 

 
Portanto, verifica-se que a Assistência Social é uma política que busca garantir o 

mínimo existencial das pessoas e alcançar a Dignidade da Pessoa Humana. A Constituição 
de 1988 trouxe a responsabilidade para o Estado, não deixando apenas a cargo da 
sociedade as ações isoladas de caridade ou filantropia. 

Yazbek (2004 apud COUTO, 2004, p. 669) faz uma análise a esse respeito: 
 



791 

 

A identificação da Assistência Social com assistencialismo e filantropia 
ainda é parte dos desafios a serem enfrentados nesta área. Décadas de 
clientelismo consolidaram uma cultura tuteladora que não tem 
favorecido o protagonismo nem a emancipação dos usuários da 
Assistência Social na nossa sociedade.  

 
Nesse passo, apesar da Assistência Social ter ganhado o status de política pública 

como afirmaram Delgado, Jaccoud e Nogueira (2009) acima, verifica-se que quem usufrui 
dos benefícios e serviços da Assistência Social precisa vencer essa ideia enraizada de que 
o Estado está prestando um favor para o “coitado”. 

Quanto ao alcance e abrangência da LOAS, o seu art. 1º prevê que a Assistência 
Social é um dever do Estado e um direito do cidadão para garantia de mínimos sociais e 
que não enseja uma contribuição prévia para a garantia desses direitos (BRASIL, 1993). 

Diante disso, observa-se que a lei assegura ao cidadão o direito de gozar da 
Assistência Social. “O conceito jurídico de cidadão, no Direito brasileiro, é o indivíduo que 
seja titular dos direitos políticos de votar e ser votado” (GOES, 2018, p. 781). No entanto, 
na prática, o que se busca é a expansão desse conceito para que outras pessoas, que não 
sejam efetivamente cidadãos, possam gozar desse direito constitucional (GOES, 2018). 
Como exemplo disso, tem-se o BPC concedido pelo STF ao estrangeiro residente no Brasil, 
já citado anteriormente. 

Além disso, outro aspecto importante nesse conceito trazido pela LOAS é que a 
Assistência é uma política “não contributiva”. Para gozar dos serviços e benefícios 
oferecidos por esse ramo da Seguridade Social o indivíduo não precisa contribuir 
diretamente, como necessita na Previdência. Nela, basta a pessoa cumprir os requisitos 
exigidos pelas políticas públicas sociais que poderá usufruir. 

Depreende-se, ainda, do conceito do art. 1º da  LOAS que a busca para a realização 
desta Lei não cabe apenas ao Estado, mas também a sociedade. Verifica-se que essa 
previsão legal tem origem no próprio início da Assistência Social no Brasil, que era 
desenvolvida unicamente no âmbito privado, por meio da caridade e da benevolência uns 
pelos outros.  

Por oportuno, os objetivos básicos da Assistência Social são definidos na 
Constituição Federal, em seu art. 203 (BRASIL, 1988):  

 
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice; 
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; III - a promoção da 
integração ao mercado de trabalho; IV - a habilitação e reabilitação das 
pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida 
comunitária; V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 
meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 
família, conforme dispuser a lei. 

 
Conclui-se da leitura do artigo acima transcrito que o objetivo geral da Assistência 

Social é buscar proteger as pessoas vulneráveis, que de fato necessitam de uma 
intervenção estatal. Assim, do tripé que compõe a Seguridade Social, o mais preocupado 
em combater as desigualdades sociais e garantir o mínimo existencial da pessoa é a 
Assistência Social. 
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Dentre os objetivos acima transcritos, a finalidade maior é a garantia da vida, a 
diminuição de danos e a precaução quanto aos riscos sociais (SANTOS, 2016). Ao analisar 
detalhadamente esses objetivos, observa-se que a primeira proteção foi dada a família, 
pois ela é a base da sociedade. Se uma família está desorganizada socialmente 
consequentemente a sociedade também estará, então essa preocupação inicial com a 
família é muito importante.  

Ainda no primeiro objetivo, verifica-se que a maternidade, a infância, a 
adolescência e a velhice também são alvos dessa proteção, haja vista que é necessário que 
a mãe esteja preparada não só para ter o seu filho de modo seguro, mas também para criá-
lo e educá-lo. A velhice, por si só, deixa o indivíduo vulnerável, de modo que poderá 
precisar da Assistência Social (GOES, 2018).  

Nesse contexto, a infância e adolescência são as fases em que a personalidade da 
pessoa está sendo formada, então é natural e sábio que essa proteção se estenda a eles 
também. No segundo objetivo, o constituinte fez menção especial as crianças e aos 
adolescentes carentes haja vista que são ainda mais vulneráveis.  

A maior preocupação do legislador ao inserir esse terceiro objetivo está em buscar 
inserir o cidadão no mercado de trabalho, para que possa sustentar-se, bem como a sua 
família. Verifica-se que no decorrer da história, a Assistência Social esteve intrinsicamente 
relacionada ao trabalho. A pessoa que precisasse usufruir dos benefícios e serviços da 
Assistência Social precisava vencer o preconceito de depender do Estado. Muitas vezes as 
pessoas que gozam desses benefícios eram vistas como “vagabundas” e “displicentes”. 
Essas pessoas, além do contexto péssimo em que estão inseridas, ainda precisam carregar 
a culpa por serem pobres, pois se quisessem mudar de vida bastava dedicação (COUTO, 
2015). 

O quarto objetivo tem uma perspectiva interessante, o sentido dele é alcançar a 
vida inclusiva das pessoas com deficiência (GOES, 2018). Apesar dessa previsão constar 
na Constituição Federal desde 1988, só em 2015 foi promulgada a Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Lei nº 13.146/15, que trata com detalhes todos os 
direitos e ações que devem ser implementadas para se garantir a igualdade de 
participação dessas pessoas na sociedade. 

O quinto e último objetivo traçado pela Constituição Federal é o fim pelo qual esse 
trabalho se destina. A instituição do BPC pela Constituição é o ápice da conquista da 
Assistência Social no Brasil.  A seguir será visto que o BPC surgiu para substituir um 
benefício previdenciário chamado de Renda Mensal Vitalícia. 
 
3 RAÍZES HISTÓRICAS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 
 

O Benefício de Prestação Continuada surgiu na Constituição de 1988, no seu art. 
203, V, como visto no acima. No entanto, esse benefício tem raízes muito mais antigas, 
conforme ver-se-á a seguir. 

A esse respeito, Silva (2014) traz uma análise interessante quanto ao surgimento 
das raízes da Assistência Social e do BPC nas constituições brasileiras. A Constituição de 
1824 previa um benefício conhecido como “socorros públicos”, que tinha como objetivo 
proteger o indivíduo de algumas intempéries sociais. Já a Constituição de 1934 trouxe o 
termo “Assistência Pública”, com o intuito de proteger algumas classes sociais 
vulneráveis.  Desse modo, ao comparar o art. 138 da Constituição de 1934 e o art. 203 de 
1988 fica perceptível a semelhança de algumas proteções como “a maternidade e à 
infância”, por exemplo. Observe-se: 
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Art 138 - Incumbe à União, aos Estados e aos Municípios, nos termos das 
leis respectivas:  [...] c) amparar a maternidade e a infância; d) socorrer 
as famílias de prole numerosa; e) proteger a juventude contra toda 
exploração, bem como contra o abandono físico, moral e intelectual; [...] 
(BRASIL, 1934).  
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 
objetivos: 
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice; 
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;[...] V - a garantia de um 
salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e 
ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei 
(BRASIL, 1988). 

 

A constituição seguinte foi a de 1937, outorgada pelo presidente Getúlio Vargas, no 
período do Estado Novo. Dessa forma, Silva (2014, p. 25) faz a seguninte afirmação quanto 
a essa Constituição:  

 
[...] a Constituição de 1937 nenhuma preocupação estabeleceu quanto à 
assistência social. A assistência social nessa época era vista como um ato 
de filantropia, um ato de caridade. Realizada exclusivamente no campo 
privado, entendia-se o processo de pobreza como uma disfunção pessoal, 
encaminhando-se para o internamento do indivíduo, sendo abrigado em 
geral em Santas Casas de Misericórdia. 

 
A Constituição de 1946, promulgada após a Segunda Guerra Mundial, não trouxe 

nenhum regramento a respeito da Assistência Social. Apesar de ter uma população em sua 
maioria pobre e miserável, não havia nenhuma preocupação no Constituinte da época 
quanto a esse assunto (SILVA, 2014). 

A próxima Constituição, a de 1967 foi outorgada no período ditatorial vivido pelo 
Brasil. Ao procurar em seu texto o termo “assistência” ou “socorro” nada se encontra que 
fizesse referência ao auxílio para o necessitado.  

O benefício conhecido como Renda Mensal Vitalícia (RMV), foi implementado em 
1974, apesar de não haver na Constituição de 1967 previsão quanto a Assistência Social. 
Ele foi criado pela Lei nº 6.179/74 como sendo um benefício previdenciário para aqueles 
que preenchessem os requisitos exigidos na referida lei, quais sejam: 

 
Art. 1º Os maiores de 70 (setenta) anos de idade e os inválidos, 
definitivamente incapacitados para o trabalho, que, num ou noutro caso, 
não exerçam atividade remunerada, não aufiram rendimento, sob 
qualquer forma, superior ao valor da renda mensal fixada no artigo 2º, 
não sejam mantidos por pessoa de quem dependam obrigatoriamente e 
não tenham outro meio de prover ao próprio sustento [...] (BRASIL, 
1974). 

 
Não obstante a própria lei mencionar que era um benefício previdenciário, 

exigindo, inclusive, contraprestação, ou seja, tinha um viés contributivo, verifica-se nesse 
benefício um antecessor do BPC. Alguns requisitos para a concessão eram parecidos, 
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como por exemplo, precisava ser idoso ou pessoa com deficiência, além de não poder se 
sustentar e nem ter esse sustento pela família.  

Assim, com a Constituição de 1988, finalmente a Assistência Social foi inserida no 
corpo constitucional e na Seguridade Social, de modo que deu ainda mais segurança para 
que as políticas públicas dessa área viessem a ser desempenhadas e saíssem do papel. 
Também foi nessa Constituição que surgiu o benefício mensal no valor de um salário 
mínimo a ser pago ao idoso e a pessoa com deficiência, sem precisar ter contribuído com 
a Previdência Social. No decorrer da história verifica-se que o BPC substituiu a RMV a 
partir do momento que o BPC foi regulamentado pela LOAS em 1993. A RMV foi extinta 
em 01 de janeiro de 1996, data que entrou em vigor a concessão do BPC (BRASIL, 2015), 
o art. 40 da LOAS prevê expressamente essa extinção: “ Com a implantação dos benefícios 
previstos nos arts. 20 e 22 desta lei, extinguem-se a renda mensal vitalícia, o auxílio-
natalidade e o auxílio-funeral existentes no âmbito da Previdência Social, conforme o 
disposto na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.” (BRASIL, 1993). 

 
3.1 O BPC na Lei Orgânica da Assistência Social 

 
Com a inserção do BPC como sendo um objetivo da Assistência Social, era 

necessária a implementação de uma lei que viesse regular essa área da Seguridade Social. 
Assim, em 7 de dezembro de 1993 foi promulgada a LOAS (Lei nº 8.742/93), que 
delimitou os princípios, a gestão, os objetivos, os benefícios e os serviços da Assistência 
Social.  

Essa lei era a concretização da universalidade do acesso aos direitos e da 
responsabilidade do Estado em executar as ações da assistência social. Além disso, ela cria 
um novo paradigma para essa área da Seguridade Social, tornando-a uma política pública 
àqueles que dela precisarem (BERZINS; GIACOMIN; CAMARANO, 2016). 

Nesta lei, no capítulo sobre os benefícios a serem concedidos, a primeira seção 
trata do BPC. Na sua versão original, a LOAS previa que esse benefício seria concedido a 
pessoa com deficiência e ao idoso com 70 anos de idade. O critério etário eleito pela LOAS 
traz os resquícios do RMV, pois essa era a idade considerada para que uma pessoa pudesse 
perceber este benefício. Batista, Jaccoud e El-Moor (2008, p. 117) assim pontuam sobre o 
critério etário dos idosos: 

 
Entre 1996 e 1998, a idade para recebimento do benefício manteve-se em 
70 anos. Em 1998, ela foi alterada para 67 anos. Com a promulgação do 
Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), altera-se novamente a idade 
mínima, que é fixada em 65 anos ou mais. Esta última alteração passou a 
vigorar a partir de janeiro de 2004. 

 
Ao analisar a letra da lei observa-se que alguns conceitos eram bem genéricos, 

como o conceito de família, por exemplo: “ Art. 20 [...] § 1º Para os efeitos do disposto no 
caput, entende-se por família a unidade mononuclear, vivendo sob o mesmo teto, cuja 
economia é mantida pela contribuição de seus integrantes” (BRASIL, 1993).  As famílias 
brasileiras sempre tiveram seus arranjos, então se um neto morasse com uma avó não 
estaria configurada a família mononuclear, por exemplo. Essas e outras dificuldades 
foram sendo superadas nas alterações posteriores pelas quais a LOAS passou. 

Além disso, verifica-se que a LOAS foi criada com o objetivo de descentralizar entre 
os entes federados as ações assistenciais. Como o país acabava de sair de 24 anos de 
centralização de poder no regime militar, o legislativo queria dividir as responsabilidades 
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pela efetividade da Assistência Social pelo entes federados (BOVOLENTA, 2011). Assim, 
verifica-se que a União ficou responsável pela concessão e manutenção do BPC, conforme 
o art. 12, I, da LOAS (BRASIL, 1993). 

Ao analisar a LOAS verifica-se que ela passou por várias alterações, sendo algumas 
mais significativas que outras. No início do ano de 2019, por exemplo, foi editada uma 
Medida Provisória de nº 871, de 18 de janeiro de 2019, que fez uma alteração no art. 20 
da LOAS, incluindo o parágrafo 12, que assim prevê “§ 12. São requisitos para a concessão, 
a manutenção e a revisão do benefício as inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF 
e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, 
conforme previsto em regulamento” (BRASIL, 1993). 

Nesse momento, é válida uma reflexão. A Constituição prevê que a Assistência 
Social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição. No 
entanto, quanto ao BPC verifica-se que a LOAS foi segregadora, pois estabeleceu critérios 
tão seletivos que deixou marginalizados muitos cidadãos que vivem em situação de 
miserabilidade social (MONSANI; MOREIRA; SILVA, 2013). A mudança que ocorreu em 
2019, por exemplo, por meio da Medida Provisória de nº 871, de 18 de janeiro de 2019, 
visa a tornar ainda mais burocrática a concessão do BPC. O objetivo é estabelecer uma 
supervisão ainda mais rigorosa para que menos pessoas tenham acesso a esse benefício.  

Segundo Gardiano (2017) o BPC poderia ser uma política social de maior 
relevância no que diz respeito a garantia do mínimo existencial321.  Mas, o aumento da 
burocracia, de critérios para concessão, da complexidade em comprovar que realmente 
necessita do benefício, só contribui para que essa efetividade não se materialize. 

Diante disso, a partir da análise da LOAS, verifica-se que o intuito do legislador em 
regulamentar a Assistência Social, especificamente o BPC, era alcançar as pessoas 
vulneráveis entre os idosos e os deficientes. No entanto, na prática, quando da seleção dos 
requisitos e trâmites para concessão do benefício, observa-se um rigor excessivo, de modo 
que deixa muitas pessoas à margem de direitos previstos constitucionalmente. 
 
3.2 Critérios para concessão do BPC 

 
O BPC, como já visto, está previsto na Constituição Federal de 1988 em seu art.203, 

V, como sendo um dos objetivos da Assistência Social. O benefício também está previsto 
na LOAS e é regulamentado pelo Decreto nº 6.214/07. Ele revela-se como sendo o 
benefício mais importante desta área da Seguridade Social (GOES, 2018). Conforme o 
entendimento de Silva (2012, p. 564) “a expressividade desse benefício e o orçamento 
público investido fazem com que o BPC se torne um importante instrumento de 
diminuição da pobreza extrema no país, causando um positivo impacto social, ao atuar 
diretamente na desigualdade”. 

No ano de 2017, por exemplo, foram concedidos 325.449 benefícios por todo o 
Brasil (BRASIL, 2018), o que demonstra que mais de 300 mil famílias foram alcançadas 
por essa política pública.  

O BPC é o direito da pessoa com deficiência ou o idoso, com 65 anos de idade ou 
mais, de perceber um salário mínimo mensal desde que não tenha condições de prover o 
próprio sustento, nem de ter provido por sua família (BRASIL, 1993). 

Conforme o art. 1º, § 2º, do Decreto nº 6.214/07: “O Benefício de Prestação 
Continuada [...] visa ao enfrentamento da pobreza, à garantia da proteção social, ao 

 
321 O princípio da garantia do mínimo existencial prevê que deve ser garantido a cada pessoa prestações 
materiais essenciais para uma vida digna, como alimentação, moradia, etc. 
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provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos 
direitos sociais, [...]” (BRASIL, 2007). Diante dessa definição do Decreto pode-se perceber 
a importância do BPC para a sociedade, pois este benefício tem como objetivo interferir 
na realidade social das pessoas que se enquadram nos requisitos, que serão vistos a 
seguir. 

De modo geral o BPC exige os seguintes critérios: o etário, a comprovação da 
deficiência, a renda, também conhecida na jurisprudência como o critério da 
“miserabilidade” e a não percepção de outro benefício da Seguridade Social. 

O critério etário é tranquilo para comprovar, haja vista que basta apresentar um 
documento que demonstre a idade de 65 anos ou mais para que venha cumprir esse 
requisito. Basicamente não há dificuldades em comprovar esse requisito. 

Já o critério da deficiência tem sido alvo de muita discussão e ao longo dos anos 
passou por várias mudanças. Atualmente o art. 20, § 2º da LOAS assim prevê: 

 
§ 2º Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, 
considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas (BRASIL, 1993).    

 
Como se observa na lei, a definição de deficiência hoje é bem abrangente. Ganhou 

essa redação em 2015, através da Lei nº 13.146, de 2015, conhecida como Estatuto da 
Pessoa com Deficiência. No entanto, nem sempre foi assim, Vaitsman e Lobato (2017, p. 
3528) assim discutem: 

Até 2007, a concepção de deficiência inscrita na lei era estritamente 
biomédica. Os critérios de elegibilidade se baseavam na concepção de 
deficiência vista como incapacidade para a vida independente e para o 
trabalho decorrentes de anomalias/lesões corpóreas. Como resultado de 
um forte questionamento ao modelo biomédico da deficiência, 
envolvendo movimentos sociais, organizações da sociedade civil e 
organismos internacionais, um novo modelo de avaliação da deficiência 
para a elegibilidade ao BPC foi instituído em 2007 e implantado em 2009. 
[...], esse novo modelo passou a considerar as deficiências como 
problemas nas funções ou nas estruturas do corpo, porém dentro de um 
contexto social e pessoal.  

 
Desse modo, verifica-se que a definição de deficiência estabelecia uma relação 

equivocada com a independência para o trabalho, quando na verdade, deveria considerar 
o contexto social e pessoal da pessoa. Embora tenha alcançado uma melhora cada vez 
maior na definição do que seja a deficiência para o BPC, percebe-se que a dificuldade para 
comprovação desse requisito ainda é muito grande. 

A dificuldade em comprovar esse critério mora na subjetividade de quem vai 
analisá-lo. É muito complexo assegurar e definir a igualdade de tratamento para cada 
pessoa que requerer o BPC para o deficiente. Cada médico tem uma percepção a respeito 
da deficiência do requerente, pois a perícia médica está envolvida pela subjetividade, ou 
seja, envolve os valores e a percepção de mundo dele (VAITSMAN; LOBATO, 2017). 
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Pois bem, superado esses adendos a respeito do critério da deficiência, outro 
critério bastante polêmico é o da renda. Conhecido na jurisprudência e também na 
doutrina como critério da “miserabilidade”, ele tem sido discutido desde a sua criação. 

Desde a promulgação da LOAS houve questionamentos sobre a 
constitucionalidade do critério da renda ali especificado (SILVA, 2012). Para analisar 
quem se enquadra nesse requisito, é necessário inicialmente saber qual o conceito de 
família definido na LOAS. 

Como se sabe, só terá direito ao BPC quem não puder prover o próprio sustento, 
nem o ter provido por sua família. É válido frisar, desde já, que é considerada incapaz para 
provê o sustento do idoso ou da pessoa com deficiência, a família que a renda mensal per 
capita seja inferior a ¼ do salário mínimo vigente no país (BRASIL, 1993). 

Diante disso, é necessário saber quem é considerado família para os fins legais. De 
acordo com o art. 20, § 1o, da LOAS: “[...] a família é composta pelo requerente, o cônjuge 
ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos 
solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o 
mesmo teto” (BRASIL, 1993).  

Assim, quem fizer parte desse rol e perceber renda, ela será considerada para o 
cálculo per capita. Mas, nem toda renda entra nessa soma. O art. 4º, VI, do Decreto nº 
6.214/07 define o que entra no cálculo: 

 
VI - renda mensal bruta familiar: a soma dos rendimentos brutos 
auferidos mensalmente pelos membros da família composta por salários, 
proventos, pensões, pensões alimentícias, benefícios de previdência 
pública ou privada, seguro-desemprego, comissões, pro-labore, outros 
rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado 
informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, Renda 
Mensal Vitalícia e Benefício de Prestação Continuada, ressalvado o 
disposto no parágrafo único do art. 19 (BRASIL, 2007).            

 
O próprio Decreto ainda no art. 4º informa o que não será computado para renda 

mensal, que são: os benefícios e auxílios assistenciais temporários, valores ganhos por 
meio de programas sociais, bolsas de estágio supervisionado e de contrato de 
aprendizagem, pensão de natureza indenizatória e benefícios de assistência médica e 
rendas de origem eventual ou sazonal definidas pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome e do INSS (BRASIL, 2007). Todas essas informações quanto a 
renda será prestada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). 

No entanto, há muita discussão na jurisprudência quanto à constitucionalidade 
desse requisito e a forma como é analisado. O INSS quando da análise da renda, observa o 
valor friamente. Se ultrapassar, ainda que um valor irrisório, o benefício será indeferido. 
Wang e Vasconcelos (2015, p. 136) corroboram com essa ideia, ao afirmarem que: 

 
Pessoas cujas famílias estão acima desse critério de renda, contudo, têm 
levado ao Judiciário demandas questionando a sua constitucionalidade. 
Argumentam, de maneira geral, que tal critério de renda restringiria seu 
direito constitucional de assistência social porque, ainda que tenham uma 
renda familiar per capita acima do critério estabelecido pela Loas, vivem 
em famílias que são incapazes de prover seu sustento. 
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O STF, por exemplo, foi acionado diversas vezes para se posicionar sobre esse 
assunto, como por exemplo na ADI nº 1.232/DF, no qual o MPF alegou a 
inconstitucionalidade do art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93, como exposto acima. Além 
desses critérios, a LOAS prevê em seu art. 20, § 4o, que o requerente não pode receber 
qualquer benefício “no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da 
assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória” (BRASIL, 1993).   

Por fim, a Medida Provisória de nº 871, de 18 de janeiro de 2019 incluiu um outro 
requisito para concessão do benefício, qual seja “[...] as inscrições no Cadastro de Pessoas 
Físicas - CPF e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro 
Único, conforme previsto em regulamento” (BRASIL, 2019).  

Então, verifica-se que os requisitos necessários para concessão do BPC ao idoso e 
a pessoa com deficiência são: o critério etário, a comprovação da deficiência de acordo 
com a definição legal, a renda per capita inferior a ¼ do salário mínimo, não perceber 
nenhum outro benefício no âmbito da Seguridade Social e nem em outro regime, salvo as 
exceções legais, e ter a inscrição no CPF e no Cadúnico. 

 
4 UMA ANÁLISE DA EFICÁCIA DOS CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DO BPC 
 

Como discutido acima, o critério para aferir a miserabilidade está disposto no 
artigo 20, § 3º, da LOAS e nos artigos 8º, II, e 9º, II, do Decreto 6.214/2007. Todos eles 
trazem a mesma informação: para a concessão do BPC a renda per capita familiar não 
pode ultrapassar ¼ do salário mínimo. Esse critério foi muito questionado desde a sua 
criação pelo potencial de marginalização que ele apresenta para muitas pessoas que 
vivem em situação de miserabilidade, pois muitos indivíduos que realmente necessitam 
do benefício não são alcançados.  

Embora exista muita discussão no Poder Judiciário sobre a constitucionalidade 
desse dispositivo, o que se sabe hoje é que esse critério ainda está vigente e, portanto, é 
totalmente aplicável aos casos concretos. 

O órgão responsável pela operacionalização do BPC é o INSS, conforme art. 3º do 
Decreto 6.214/2007 (BRASIL, 2007). Desse modo, por se tratar de área administrativa, e 
não ter tido nenhuma decisão que vinculasse aos órgãos dessa esfera, a autarquia 
previdenciária continua aplicando esses dispositivos, haja vista que rege a concessão dos 
benefícios e serviços pela letra da lei. Na prática, isso significa que basta uma pequena 
diferença de centavos na aferição do ¼ do salário mínimo para o benefício ser indeferido 
(SILVA, 2017).  

Tudo isso demonstra, que o critério objetivo, estabelecido inicialmente pela LOAS, 
não é capaz de aferir a miserabilidade do requerente no contexto brasileiro. Na verdade, 
o que esse critério tem conseguido fazer é deixar pessoas que necessitam da Assistência 
Social, mais especificamente do BPC, fora da área de cobertura.  

Essa discussão tem sido travada há muitos anos na seara jurisprudencial, de modo 
que os juízes têm feito o papel do Poder Executivo ao garantir essa política pública por 
meio da judicialização. O Poder Judiciário tem sido protagonista na vida de muitos 
brasileiros que tem conseguido sair da linha de pobreza ao ajuizar ações questionando o 
posicionamento adotado pelo INSS. Em 2015, por exemplo, foram concedidos 52.050 
BPC’s judicialmente, o equivalente a 18,66% dos benefícios concedidos naquele ano 
(BRASIL, 2016). 

Não obstante seja essa a nossa percepção a respeito do tema, ou seja, de que é 
necessária uma mudança legislativa para flexibilizar a aferição do critério de 
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miserabilidade, o que se tem observado é o caminho, a passos largos, exatamente 
contrário. 

Em 20 de fevereiro de 2019 foi apresentado à Câmara dos Deputados, a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) nº 06/19 pelo Governo Federal. A proposta prevê, dentre 
muitas outras mudanças, a alteração do art. 203 da Constituição Federal de 1988, que é o 
artigo que prevê os objetivos da Assistência Social, sendo um deles o BPC. 

Atualmente, o art. 203, V, da Constituição de 1988 assim prevê: “a garantia de um 
salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 
comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por 
sua família, conforme dispuser a lei” (BRASIL, 1988). Dessa forma, verifica-se que bastou 
um inciso para tratar dos dois públicos que o BPC abrange: os idosos e as pessoas com 
deficiência. 

No entanto, a PEC nº 06/19 prevê uma alteração para que sejam inseridos dois 
incisos tratando do assunto, que, se aprovados, ficam assim: 

 
V - garantia de renda mensal, no valor de um salário-mínimo, à pessoa 
com deficiência, previamente submetida à avaliação biopsicossocial 
realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, que comprove 
estar em condição de miserabilidade, vedada a acumulação com outros 
benefícios assistenciais e previdenciários, conforme disposto em lei; e VI 
- garantia de renda mensal de um salário-mínimo para a pessoa com 
setenta anos de idade ou mais que comprove estar em condição de 
miserabilidade, que poderá ter valor inferior, variável de forma fásica, 
nos casos de pessoa idosa com idade inferior a setenta anos, vedada a 
acumulação com outros benefícios assistenciais e com proventos de 
aposentadoria, ou pensão por morte dos regimes de previdência social de 
que tratam os art. 40 e art. 201 ou com proventos de inatividade e pensão 
por morte decorrentes das atividades de militares de que tratam os art. 
42 e art. 142, conforme dispuser a lei (BRASIL, 2019, p. 11 e 12) (grifos 
nossos). 

 
Pela redação dos incisos, verifica-se que a proposta visa deixar claro que a pessoa 

para ter direito ao BPC precisará ser realmente miserável, e não apenas “não possuir 
meios de prover a própria subsistência”. Além disso, verifica-se a preocupação em constar 
na Carta Magna mais critérios do que os que existem atualmente.  

Outro aspecto bastante relevante é o retrocesso social no qual o BPC ao idoso 
sofrerá se essa PEC for aprovada. Pela redação do inciso VI, o idoso precisará ter 70 anos 
ou mais para conseguir pleitear o benefício. Verifica-se que essa idade é a mesma que 
constava em 1993 quando a LOAS foi promulgada, tendo sofrido diversas alterações ao 
longo dos anos para que pudesse alcançar aos 65 anos atuais, conforme foi tratado nos 
capítulos anteriores.  

Mas, a PEC vai além e também prevê o acréscimo de dois parágrafos ao art. 203 da 
Constituição de 1988: 

 
§ 1º Para os fins do disposto nos incisos V e VI do caput: I - considera-se 
condição de miserabilidade a renda mensal integral per capita familiar 
inferior a um quarto do salário-mínimo e o patrimônio familiar inferior 
ao valor definido em lei; II - o valor da renda mensal recebida a qualquer 
título por membro da família do requerente integrará a renda mensal 
integral per capita familiar. § 2º O pagamento do benefício de prestação 
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continuada à pessoa com deficiência previsto no inciso V do caput ficará 
suspenso quando sobrevier o exercício de atividade remunerada, 
hipótese em que será admitido o pagamento de auxílio-inclusão 
equivalente a dez por cento do benefício suspenso, nos termos previstos 
em lei. (BRASIL, 2019, p. 12) (grifos nossos). 

 
A flexibilização ao critério de renda previsto na LOAS, que sugerimos acima, como 

forma de proporcionar mais justiça social as pessoas que precisam do BPC, vai totalmente 
contra ao que prevê a PEC nº 6/19. A redação do § 1º transmite a mensagem de que o 
Governo Federal pretende colocar essa redação na Constituição Federal para que não haja 
mais discussões se ¼ do salário mínimo é ou não constitucional.  

Além disso, verifica-se que o critério de renda não só ganharia o status 
constitucional, como seria também acentuado. Observa-se que juntamente do requisito “a 
renda mensal integral per capita inferior a um quarto do salário mínimo” está o 
“patrimônio familiar inferior ao valor definido em lei”. Então, houve sim um detalhamento 
quanto ao critério de miserabilidade, no entanto, não se trata da flexibilização que 
sugerimos, na verdade, é totalmente o contrário.  

Assim, se a PEC for aprovada nos termos pelos quais foi elaborada, o critério legal 
de renda, que tanto foi criticado ao longo desse trabalho, simplesmente ganha status 
constitucional. Além disso, todo o trabalho que o Poder Judiciário desempenhou ao longo 
de anos para garantir o BPC para tantas famílias que se apresentavam miseráveis, mesmo 
não preenchendo o ¼ do salário mínimo, não terá mais como ser desenvolvido.  

Por fim, reforçamos a importância de uma alteração legislativa que flexibilize o 
critério de renda, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo BPC. Além disso, 
frise-se a grande ameaça de retrocesso social que essa PEC nº 06/19 trará se aprovada 
nos termos que foi entregue à Câmara dos Deputados.  

 
4.1 Análise do posicionamento jurisprudencial 

 
De acordo com o art. 103, caput, da Constituição Federal de 1988 o STF é o 

responsável pela guarda da Constituição. Desse modo, o seu posicionamento diante de 
temas importantes, quando não vinculativos, tende a ser replicado nas instâncias 
inferiores, embora ocorra muitas decisões contrárias, dando ensejo, assim, a vários 
recursos. 

Nesse contexto, após o posicionamento do Supremo na ADI nº 1.232/DF, as 
instâncias inferiores continuaram julgando os casos concretos com base no que achavam 
mais justo, não obstante contrariasse a decisão do STF.  

Esses posicionamentos adotados pelas instâncias inferiores tiveram relação direta 
com a mudança de entendimento do STF. Se os juízes de primeiro grau, a Turma Nacional 
de Uniformização (TNU) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) não tivessem continuado a 
conceder o BPC para àqueles que realmente viviam a margem da sociedade, talvez o STF 
não tivesse mudado de posicionamento.  

A partir da postura que o Supremo teve no Recurso Extraordinário nº 567.985, ou 
seja, de declarar a inconstitucionalidade parcial incidental322 do art. 20, § 3º, da Lei nº 

 
322 A declaração da Inconstitucionalidade Parcial Incidental significa que o artigo da LOAS continua a existir, 
de modo que ainda pode ser aplicado nos casos concretos, entretanto, não mais como o único critério 
suficiente para analisar a miserabilidade para concessão do BPC. 
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8.742/93, as reclamações do INSS diminuíram consideravelmente (WANG; 
VASCONCELOS, 2015).  

Dessa forma, diante da análise da interpretação, na jurisprudência, do critério 
objetivo de renda, observa-se a importância do Poder Judiciário na garantia de direitos 
para essas pessoas que são o público do BPC. Se não fosse possível recorrer ao judiciário 
como forma de coibir ameaça/lesão a um direito, milhares de pessoas estariam fora do 
alcance das políticas públicas criadas pelos Poderes Executivo e Legislativo.  

O modo como o critério de renda foi abordado pelos tribunais e juízes nos casos 
concretos, deveriam ser a fonte para a modificação legal do art. 20, § 3º, da Lei nº 
8.742/93, como propusemos anteriormente. Se essa alteração legislativa fosse realizada 
certamente as ações judiciais diminuiriam bastante, haja vista que na análise feita por 
Silva (2012) o critério de renda teria sido a maior causa para judicializar nos casos dos 
idosos, em torno de 95%. O impacto do ajuizamento dessas ações reduziria 
consideravelmente. 

No entanto, como discutido, o caminho que o Governo Federal tem proposto é 
totalmente diverso do que aqui defendemos. Se a PEC nº 06/2019 for aprovada, nos 
termos que foi proposta, haverá também muitas ações questionando os indeferimentos, 
mas serão momentâneas, haja vista que a alteração que possivelmente ocorrerá será no 
texto constitucional, a Lei que é referência para todo o ordenamento jurídico brasileiro. 

O que se apreende da análise da PEC nº 06/2019 é uma preocupação com o viés 
econômico do país. Sabemos que deve haver sim uma mudança na Economia do Brasil, 
mas o aumento de critérios para a concessão de políticas públicas só prejudica o 
desenvolvimento social do país, promovendo, na verdade, um retrocesso social. 

Por fim, conclui-se que o papel que o Poder Judiciário desempenhou durante todos 
esses anos, desde a criação do BPC, foi de extrema importância para que esse benefício 
fosse fortalecido e virasse um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Além disso, as 
decisões das cortes e juízes revelaram a sensibilidade deles com as causas sociais, bem 
como a preocupação em conceder um direito previsto constitucionalmente.  
 
5 CONCLUSÃO 

 
O presente estudo busca por respostas a seguinte problemática: Os critérios para 

a concessão do Benefício de Prestação Continuada são eficazes? 
Os resultados encontrados a partir das pesquisas realizadas levam-nos a fazer as 

seguintes análises a respeito do problema acima. 
A LOAS elegeu critérios para o BPC que demonstraram-se serem insuficientes para 

alcançar o objetivo pelo qual ele foi criado: proteger dois grandes grupos vulneráveis, que 
são os idosos e as pessoas com deficiência. Como foi discutido, desde a promulgação dessa 
Lei, houve muitos questionamentos sobre a constitucionalidade dos requisitos. Dentre 
estes, certamente o critério objetivo para aferir a renda foi o mais questionado. 

Diante disso, concluímos que os critérios não são eficazes, especialmente o critério 
para aferir a miserabilidade das pessoas que necessitam do BPC. Medir se alguém, 
realmente, necessita ser alcançado por essa política pública através de ¼ do salário 
mínimo é muita pretensão e ousadia dos Poderes Legislativo e Executivo.  

Então, se o critério existente na letra da LOAS não é eficaz para aferir a 
miserabilidade do BPC, a única possibilidade de garantir um entendimento uniforme 
tanto na área administrativa, como no Poder Judiciário é a mudança da própria legislação. 
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O modo como os juízes e ministros tem entendido o critério de renda, de forma 
mais ampla, deveria ser adotado e transformado em legislação para que ainda mais 
pessoas possam ser alcançadas por essa política pública. 

Diante disso, conclui-se, também, que se o STF tivesse declarado a 
inconstitucionalidade total do art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93, o INSS não poderia aplicar 
esse critério para aferir a renda, sendo obrigado a adotar outros meios para conferir a 
miserabilidade do requerente. 

No entanto, como isso não ocorreu, a solução é a mudança, pelo Poder Legislativo, 
da LOAS, reconhecendo que o requisito da renda deve ser analisado de forma mais ampla 
pelos aplicadores dessa Lei. Mas, como vimos, essa nossa sugestão está longe de se tornar 
realidade, pois a Reforma da Previdência está tentando fazer justamente o inverso. Ao 
invés de ampliar o modo como são analisados os critérios para concessão do BPC, o que 
está para acontecer é a restrição ainda maior, em status constitucional, para que não haja 
espaço para discussões e questionamentos no Poder Judiciário. 

Por fim, trabalhar sobre direitos sociais, como o direito ao BPC, envolve a 
necessidade e urgência de discutir sobre a cidadania dos indivíduos que estão em solo 
brasileiro para que o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, bem como os Direitos 
Humanos das pessoas que necessitam desse benefício possam ser alcançados. 
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O DIREITO  HUMANO À ÁGUA 
 

Flávio José Rocha da Silva 

 

1 INTRODUÇÃO 

A água como um bem comum a que todos os seres humanos têm direito e a noção 
de que este bem deve ser público vem ganhando espaço nas discussões da sociedade civil 
organizada cada vez mais, posto que é fato que a água vem sendo mercantilizada pelos 
que nela veem uma oportunidade de geração de lucro, o que resulta em uma negação do 
seu acesso aos que não podem responder a esta nova realidade, isto é, pagar por ela. De 
fato, este direito deve ser garantido a todos os seres vivos do planeta, humanos e não 
humanos. A sua propriedade por grupos econômicos, um fato que se torna concreto no 
cenário econômico atual, vem colocando em risco a sua acessibilidade como direito 
natural aos habitantes do planeta. 

O direito humano à água é um tópico recente como reflexão e discussão no Brasil 
e no mundo. Ele não consta, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos323. A sua ausência neste documento deve-se ao fato de que o direito à água era 
pensado como inalienável, embora a sua restrição, e até mesmo negação, em momentos 
de guerra seja, ainda hoje, uma realidade como forma de garantir a vitória em conflitos 
bélicos entre nações ou grupos inimigos. Este direito somente foi mencionado em 
documentos internacionais anos mais tarde nas convenções que tratam das minorias que 
compõem grupos sociais secularmente oprimidos como as mulheres, as crianças e os 
portadores de necessidades especiais, para citar alguns (BARLOW, 2015). É bem verdade 
que no Brasil este direito já estava presente no Código das Águas,324 elaborado nos anos 
trinta do século passado, o que garantia juridicamente que as águas públicas deveriam 
priorizar a “necessidade da vida”. Esta lei resguardava o acesso a água mesmo que fosse 
necessário atravessar áreas privadas que as margeassem por parte dos que a 
necessitavam, o que era um reconhecimento de que a vida está acima de qualquer forma 
de posse. Entretanto, ressaltemos que nesta mesma lei a produção de hidroeletricidade 
colocava-se também como prioridade por parte do governo de então (IORIS, 2009), o que 
já revela a primazia do econômico sobre a vida. O Código das Águas foi, no entanto, uma 
lei bem à frente do seu tempo por pensar a importância da água para a população 
brasileira. 

A distribuição da água por monopólios325 empresariais privados ou empresas 
públicas de saneamento que operam com uma diretriz mercadológica em um mundo 
urbano onde o consumo de água é cada vez maior (e o Brasil não está alheio a esta 
realidade) atrai grandes empresas interessada neste setor e possibilita novos arranjos 
para a sua gestão e distribuição que contemplam primeiramente aqueles que podem 
pagar por ela, podendo causar a exclusão de parcela considerável da população vítima da 
desigualdade socioeconômica. Este fato levanta a seguinte questão: Qual a garantia dada 

 
323 Originalmente chamada de Declaração Universal dos Direitos do Homem. Pode ser acessada em 
https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm 
324 Confira o Código das Águas em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d24643.htm 
325.Pelas  características de sua infraestrutura, o setor de saneamento sempre será gerido por monopólios, 
sejam eles privados ou públicos, dada impossibilidade de oferta de diferentes redes em uma mesma rua, 
por exemplo. 

https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d24643.htm
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por parte dos governos ao acesso a este direito fundamental para a vida?  O que se têm 
notado em várias partes do planeta é uma política de privatização326 que é acelerada por 
pressão de organismos internacionais a exemplo do Banco Mundial327 (BARLOW, 2015) e 
que põe em risco a soberania de países, posto que a água é essencial para toda a cadeia 
produtiva e o poder para distribuí-la agrega controle sobre a mesma. 

A privatização da água caminha a passos largos na Era Neoliberal imperante como 
modelo hegemônico atual apresentando-se como solução para a deficiência em seu 
acesso. Este fato também reflete na relação que os seres humanos têm com a água, fazendo 
com que o seu conceito passe de um elemento livre na natureza para um bem com valor 
econômico. Siqueira (2005, p. 41), ao comentar sobre os argumentos dos que defendem a 
privatização das companhias públicas de saneamento básico nos alerta que, 

 
O discurso que se quer impor considera a privatização como a novidade 
que substitui o velho modelo de gestão pública que aí está. É muito raro 
alguém se lembrar de que o modelo de concessões privados já foi 
experimentado em diversos momentos e situações do passado e que, 
frequentemente, fracassou, deixando as populações sem água. 

 

No Brasil, é cada vez maior o número de cidades que são atendidas por empresas 
privadas de saneamento básico em um movimento que tende a aumentar com as 
Parcerias Público-Privadas – PPPs - incentivadas pelos últimos governos federais e por 
alguns governantes estaduais. De acordo com o Panorama da Participação Privada no 
Saneamento 2018,328 publicado conjuntamente pela Associação Brasileira das 
Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto – ABCON – e pelo 
Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto – 
SINDCON, empresas privadas329 de saneamento já atendem a uma população de mais de 
31 milhões de pessoas em 322 municípios brasileiros. O cenário da administração das 
águas brasileiras ganha novos atores privados em um palco antes dominado pelo setor 
público. Esta mudança no leva a seguinte questão: Até que ponto o direito humano à água 
está garantido novas configurações da administração da água no Brasil?330 As Parcerias 

 
326 Concordamos com a afirmação de Siqueira (2015, p. 38) quando diz que “Quando se menciona a 
privatização não se trata aqui da apropriação direta dos mananciais e dos sistemas de produção e de 
distribuição de água.” Afinal, como afirma Bakker (2007) existem vários modelos de privatização. Na 
maioria das vezes, estes modelos não se traduzem na tomada total da empresa estatal de saneamento por 
parte de um grupo privado como aconteceu na Inglaterra. 
327 Há uma ampla literatura sobre o papel do Banco Mundial na privatização da água em vários países. Para 
Martins (2012, p. 471), “Um marco importante para que o Banco Mundial delineasse efetivamente um 
posicionamento acerca dos rumos da gestão da água foi a Conferência de Dublin sobre Água e 
Desenvolvimento Sustentável, realizada em 1992. Ao final da conferência, um posicionamento já defendido 
pelo banco tornou-se um dos princípios fundamentais constantes na Declaração de Dublin para o 
reconhecimento internacional da água como um bem econômico.”. 
328 Confira o relatório em http://abconsindcon.com.br/wp-content/uploads/2018/04/PANORAMA-PDF-
FINAL.pdf. Acesso em 29 de julho de 2019. 
329“Em primeiro lugar, é preciso distinguir entre, de um lado, o setor privado empresarial, que abrange desde 
companhias de saneamento privadas de pequeno e médio porte, até grandes corporações transnacionais 
com atuação diversificada no mundo todo e, de outro, o chamado setor privado informal ou comunitário, 
que envolve um amplo leque de empreendimentos privados de pequena escala e base comunitária.” 
(VARGAS, 2005, p. 24). Aqui nos referimos ao setor das grandes empresas nacionais e transnacionais que 
emergiram nas últimas décadas. 
330Atualmente o setor de saneamento no Brasil aguarda por mudanças com o novo Marco Regulatório com 
a Lei Federal  Nº 3261/19, de autoria do Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE). 

http://abconsindcon.com.br/wp-content/uploads/2018/04/PANORAMA-PDF-FINAL.pdf
http://abconsindcon.com.br/wp-content/uploads/2018/04/PANORAMA-PDF-FINAL.pdf
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Público-Privadas e as empresas de saneamento com Sociedade Mista, por exemplo, 
podem ser inseridas como novos modelos de privatização (BAKKER, 2007) e 
proporcionar diretrizes mercadológicas impeditivas de acesso a água para as populações 
mais carentes se não houver ações por parte do governo que proporcione a garantia deste 
direito. Dado que o negócio da água é de alto risco, pois “É volumosa, insubstituível, 
pesada, social e economicamente disputada, monopolista e pertinaz na exigência de 
investimentos fixos a longo prazo.” (SWINGEDOWN, 2013, p. 77), é cada vez mais comum 
que os modelos de privatização sejam direcionados para que as empresas privadas 
fiquem com a parte lucrativa do negócio, enquanto ao Estado cabe a responsabilização 
pelos prejuízos. Ao descrever as duas estratégias atuais no mercado da Água para as novas 
formas de privatização, Swingedown (2013, p. 88) as descreve da seguinte forma: 

 

Primeiro, um distanciamento do controle direto através da liquidação de 
ativos e uma financeirização dos serviços públicos, mantendo os fluxos 
globais de investimento a uma certa distância do processo efetivo de 
prestação de serviços, mas, ainda assim, garantindo sua operação de 
acordo com a lógica do mercado. A segunda estratégia (e essa parece ser 
a única opção disponível para as cidades do Sul global) é complementar o 
investimento privado com toda sorte de subsídios e mecanismos de apoio 
público, ou, em outras palavras, restabelecer uma política keynesiana 
cada vez mais global, dentro de uma agenda geral liberal.  

 

        Privatizar a água é fazer com que um elemento natural que sempre agregou as 
pessoas passe a ser um elemento que exclui grupos, fazendo de bem comum, um bem que 
pode gerar exclusão. Para Britto (2015, p. 223), “A água deve ser um fator de coesão social 
pelo fato do seu acesso expressar uma condição de igualdade de todos os cidadãos.” A 
responsabilidade do poder público é retirada com a ajuda de um discurso midiático que 
manipula as populações com a promessa da eficiência, quando na verdade o que se almeja 
é o controle da água e o lucro que dele pode advir. 

 
2 DIREITO, NÃO NECESSIDADE  
 

Foi apenas na primeira década deste milênio que a Organização das Nações Unidas 
teve o tema da água como um direito humano discutido com maior profundidade, não sem 
muita resistência por partes de vários países que, muitas vezes, representam os interesses 
de grandes grupos econômicos, sendo neste caso os do Mercado da Água. Barlow (2015, 
p. 34) afirma que 

 
Lentamente, o direito à água passou a ser reconhecido em uma série de 
resoluções e declarações internacionais. A mais importante delas foi o 
Comentário Geral nº 15, adotado em 2002 como uma “interpretação 
definitiva” do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais. Nele, o direito à água é chamado de um pré-requisito para a 
realização de todos os outros direitos humanos, e “indispensável para se 
levar uma vida com dignidade”. 

 

Pautado pela Bolívia na Organização das Nações Unidas através do seu então 
embaixador para a ONU, Pablo Sólon, que apresentou um projeto de resolução em junho 
de 2010, o Direito Humano à Água e ao Saneamento foi aprovado em julho do mesmo 
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ano.331 “A resolução recebeu 122 votos a favor, nenhum contra e 41 países se abstiveram 
de votar.” No final de setembro o Conselho de Direitos Humanos daquele organismo 
internacional também aprovou uma resolução reafirmando este direito.332  

 
Cabe salientar que a resolução A/RES/64/292, da Organização das 
Nações Unidas (ONU), de 3 de agosto de 2010, ao declarar que o acesso à 
água potável e ao esgotamento sanitário é um direito humano essencial, 
espelha a preocupação de que 884 milhões de pessoas no mundo não têm 
acesso a fontes confiáveis de água e 2,6 bilhões de pessoas não dispõem 
de esgotamento sanitário seguro (QUEIROZ; HELLER; ZHOURI, 2015, p. 
289). 

 
Em algumas conferências internacionais em anos anteriores houve muita 

resistência, e até mesmo negação, em ter o direito humano à água na redação dos 
documentos finais. Essa resistência está no fato de que a água é, segundo Martins (2008, 
p. 83),  “Classificada por muitos como ouro azul ou mesmo petróleo do século XXI, a água 
segue ganhando abrangência na agenda política contemporânea, precisamente por sua 
importância estratégica para a produção econômica.” Segundo relata Barlow (2015, p.32), 
“No cerne no debate havia a distinção entre a água ser uma necessidade ou um direito. Isso 
não é simplesmente uma distinção semântica. Você não pode negociar ou vender um 
direito humano ou negá-lo para alguém com base em sua incapacidade de pagar por ele.” 
Afirmada como um direito, os governos têm a obrigação de executar medidas que a 
assegurem a toda a população, isso pode fazer com que os grupos organizados cobrem 
políticas públicas que possibilitem o acesso, ou o seu aumento, à água. Este fato pode 
comprometer os interesses das grandes empresas interessadas no Mercado da Água. É 
importante ressaltar que a Resolução da ONU sobre este direito não impede que governos 
repassem os serviços de captação e distribuição da água e coleta de esgotos para o setor 
privado, o que de certa forma é uma vitória das grandes corporações que negociam com 
a água atualmente. 

É muito comum que este direito não seja assegurado aos grupos mais vulneráveis 
no Brasil e no mundo em um flagrante desrespeito ao direito humano a dessedentação. 
Áreas urbanas carentes e zonas rurais sempre foram relegadas ao esquecimento no 
acesso a água limpa e de qualidade ou foram as primeiras localidades a suportarem 
racionamentos. Basta lembrar que na última crise hídrica de São Paulo, comunidades 
periféricas sofreram com a falta de água e muitas pessoas se sentiram obrigadas a 
comprar água envazada para o consumo já que, além do racionamento, a água que 
chegava às torneiras não era confiável para o consumo humano, resultando em uma 
evidente Injustiça Hídrica com a aquela população,333 pois estes eram em sua maioria os 
habitantes das áreas mais empobrecidas da capital paulista. Fracalanza e Freire (2015, p. 
465) nos lembram que, “Na legislação brasileira, a água é considerada um bem de domínio 
público, sendo direito de todos. Neste caso, todos devem preservá-la e, sendo um bem 
necessário e essencial à vida, todos têm direito a seu uso.” Para as autoras  (2015, p. 471),  

 

 
331 Para saber os bastidores da votação, confira Barlow (2015) 
332 Confira o teor da resolução em https://undocs.org/A/RES/64/292 
333 Para RANGEL (2017, p. 15) “ (...) há que reconhecer que a injustiça hídrica passa a se manifestar na 
disponibilidade em qualidade e quantidade de água que impacta os meios de vida das populações mais 
pobres, produzindo efeitos em suas saúdes e vulnerabilidades.” 
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A diferença no acesso à água por parte da população pode ser 
considerada como caso de injustiça ambiental, quando grupos de 
população socioeconomicamente excluídos e de mais baixa renda sofrem 
problemas decorrentes de água em piores condições de qualidade, ou 
ainda em quantidade menor, do que aqueles que mais contribuem para o 
consumo do bem comum. 

 

Este impasse não é de fácil resolução quando sabemos que o Mercado da Água 
avança no Brasil a passos largos e que o momento político atual engessa as forças sociais 
que combatem a privatização das águas brasileiras. Sem dúvida, a solução passa por 
reconhecer que as populações vulneráveis socioeconomicamente devem ter prioridade 
no acesso à água.334 Não é algo factível se levarmos em conta que as mudanças pregadas 
pelos atores políticos apoiadores da mercantilização da água estão propensas a classificar 
este elemento natural essencial à vida no planeta como um bem econômico com o 
argumento de que a não valoração econômica da água levará a sua superexploração e 
consequente escassez. Estes mesmos atores políticos não levam em conta que se não 
pagamos pela água, pagamos taxas de serviços pelo seu acesso que não podem, ou não 
deveriam ser baseados em valores de mercado, mas que possibilitam a manutenção das 
redes e da gestão das empresas públicas de saneamento.   

Defensores da privatização da água no Brasil argumentam que a necessidade de 
investimento do setor privado é necessária para que a universalização do saneamento 
básico possa ser alcançada, já que o Estado não tem fundos para tal. Neste sentido, 
Siqueira (2005, p. 42) questiona “Por que faltam recursos? De onde virão com a 
privatização?” Omite-se o fato de que com a privatização o usuário passará a ser um 
consumidor e como tal tem a obrigação de pagar pela “mercadora” comprada, uma 
mudança de relação que em outras áreas não afetaria a cidadania de forma tão concreta 
como no setor da água, essencial para o acesso a vários outros direitos (saúde, lazer, 
higiene, produção de alimentos, etc.). Além disso, o aumento nas tarifas da água em países 
como a Costa do Marfim, Guiné e Senegal, por exemplo, afetaram as comunidades pobres 
“(...) tornando este serviço inviável para as populações carentes, incapazes de pagar o 
valor cobrado pelos serviços.” (HUBNER, 2015, p. 147).  

Experiências já demonstradas em nações como a Bolívia e Filipinas, entre outros 
países, desmentem que o setor privado comandará uma mudança de rota no quesito do 
aumento do acesso ao saneamento, pois este não é o objetivo de uma empresa privada e 
seus investimentos acontecem em áreas privilegiadas das cidades onde o retorno dos 
gastos está garantido (HUBNER) podendo aumentar ainda mais o fosso da desigualdade 
na questão do saneamento. Basta lembrar que os primeiros serviços de saneamento na 
Europa eram comandados por empresas privadas e foram repassados aos seus governos 
porque as empresas não cumpriram as obrigações contratuais de qualidade e expansão 
dos serviços prometidos (CASTRO, 2013), o mesmo vindo a acontecer no Brasil 
(SIQUEIRA, 2005). Recentemente há vários casos de remunicipalização dos serviços de 
saneamento na Europa (BARLOW, 2015), incluindo o município de Paris pelas mesmas 
causas. 

Para além da tomada das empresas públicas de saneamento básico por grupos 
econômicos, é preciso ressaltar que algumas delas operam com uma lógica de mercado 

 
334 Com relação a Injustiça Hídrica que vitima os mais pobres, Castro (2013, p. 59) revela que “Similarmente, 
pesquisas feitas em Recife, no Brasil, mostraram que um sistema de “fornecimento racionado” de água 
encanada, que já dura 20 anos, nominalmente destinado a garantir uma distribuição mais justa, é, na 
verdade, estruturalmente desigual, e se volta preconceituosamente contra os mais pobres.” 
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onde o lucro é o objetivo final. Segundo Baker (2007, p. 43), elas estão orientadas pelas 
seguintes características: 
 

1- Maximização do lucro como meta; 
2- Busca de eficiência técnica; 
3- Lógica operativa de mercado como orientação; 
4- Propriedade privada ou em parceria; 
5- Decisões tomadas por técnicos especializados sem a participação da 
comunidade; 
6- A companhia lida com o usuário/consumidor como indivíduo e não 
como parte de uma comunidade. 

 
O resultado acaba sendo que as empresas são administradas sem o viés público, 

tendo o lucro e o repasse dos dividendos para os seus acionistas privados como base de 
sua operação administrativa e os investimentos para o aumento da rede não acontecem 
de acordo com a necessidade da população. Como destaca Castro (2013, p. 64),  

Com isso, muitas companhias de serviços públicos são quase 
indistinguíveis de entidades privadas, uma vez que seus objetivos 
principais também passaram a ser a maximização dos lucros, a ampliação 
dos negócios (por exemplo, pela aquisição de fornecedores em outros 
países, nos quais eles efetivamente operam, como empresas 
multinacionais), e até a acumulação privada (por exemplo, pela oferta de 
ações nos mercados privados de capital).  

Estes modelos (privatização, PPPs, sociedades mistas) não colocam o direito 
humano à água como uma pré-requisito para o funcionamento das empresas de 
saneamento que estão neste rol, pois não é esta a sua finalidade.  

 
2.1 As consequências da negação do direito humano à água 

 

Estudos mostram que por causa da dificuldade no acesso a água de qualidade para 
o consumo, mulheres em áreas rurais caminham por quilômetros para conseguir chegar 
as fontes, poços, lagos ou rios e trazê-la para suas casas em latas ou potes carregados em 
suas cabeças (MENEZES; BRUM, 2010). Este direito negado também vem vitimando 
milhões de crianças em todo o mundo com doenças que são transmitidas por águas 
contaminadas em áreas pobres das grandes cidades e em zonas rurais. Segundo Barlow 
(2015, p. 19), “Aproximadamente 3,6 milhões de pessoas, 1,5 milhões delas crianças, 
morrem todos os anos de doenças relacionadas à água, incluindo diarreia, febre tifoide, 
cólera e disenteria.” Fatos como estes solidificam a defesa do argumento pelo direito à 
água limpa e de qualidade como pré-requisito básico para uma vida saudável e plena, não 
sendo aceitável que ainda hoje aconteçam tantas mortes causadas pela sua contaminação. 
Este direito coletivo é uma obrigação do Estado e não pode estar atrelado ao mercado. 

O aproveitamento político deste direito político que favorecem grupos econômicos 
e políticos com poder sobre a água. Os mais famosos casos estão no Nordeste,335 mas há 
também os famosos políticos: “Bica D´água” no Rio de Janeiro336 em um passado muito 
recente (décadas de sessenta e setenta). Há ainda o caso da transposição do Rio São 

 
335 Confira o artigo Nordeste: imagem real ou fabricada? (SILVA, 2018) 
336 O maior representante destes políticos foi o carioca Chagas Freitas. 
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Francisco, vendida como garantidora de água para a população nordestina, quando é do 
conhecimento que aquela água transposta será a garantia de irrigação para grandes 
plantações do agronegócio industrial e exportador de frutas no semiárido (SILVA, 
2018)337.  

Com a privatização, o acesso a água passa a ser mediado não pelo direito garantido 
para manter a vida, mais pelo poder de compra da mesma. Para Barlow (2015, p. 20), “A 
crescente transformação da água mundial em uma mercadoria tornou-se cada vez mais 
inacessível àqueles sem dinheiro.” Assim, esta é uma discussão urgente em todos os 
âmbitos, pois afeta a todas as pessoas, mas principalmente aos mais vulneráveis 
economicamente que já não gozam dos serviços de saneamento plenamente como 
deveriam 

3 CONCLUSÃO 

Assegurar o direito a água é a garantia de que outros direitos como saúde, higiene, 
lazer, o cultivo e o preparo de vários alimentos, etc. também serão garantidos. É preciso 
ressaltar que não basta ser acessível, é fundamental que a água seja limpa e de qualidade 
para o pronto consumo. Algo cada vez mais difícil devido a sua poluição por agrotóxicos 
no campo e detritos industriais e domésticos nas grandes cidades, já que o Brasil ainda 
está longe de tratar os seus esgotos totalmente. 

O mercado da água como uma das últimas fronteiras a ser desbravada por 
empresas atreladas a este novo negócio é uma realidade vivenciada por várias populações 
em nosso país. Não que ela não tenha sido privatizada antes em muitas localidades 
brasileiras, mas esta privatização não estava sob a tutela da lei e o incentivo de governos 
como atualmente. Também não significa que sendo pública o direito a seu acesso será 
garantido. Muitas comunidades ainda reivindicam a água em suas torneiras em muitos 
municípios brasileiros onde deveriam ser atendidas por empresas públicas de 
saneamento. Entretanto, sendo pública isso torna mais fácil a pressão sobre os poderes 
responsáveis pela sua distribuição, por uma tarifa que contemple os mais pobres ou até 
mesmo pela distribuição de uma quantidade mínima gratuita que garanta a 
dessedentação. Não devemos e nem podemos demonizar o mundo dos negócios privados, 
pois o Estado não pode a tudo prover indefinidamente, mas a água é um elemento natural 
basilar para manter a vida no planeta e a sua monopolização por grupos econômicos é por 
demais perigoso para a soberania de um país e uma ameaça este direito humano. O lucro 
gerado para estas empresas como a privatização das companhias públicas de saneamento 
básico será imenso e há de aumentar em seus balanços anuais, pois diferentemente de 
outros itens comercializáveis, a água está pronta para a venda tendo como custo apenas 
o seu transporte e a sua distribuição.  

A água privatizada não alcançará os que dela necessitam e priorizará apenas 
aqueles que podem por ela pagar. Os menos favorecidos da sociedade serão, mais uma 
vez, privados de um direito essencial à sua sobrevivência. Como não concluir que sem 
direito à água, vários outros direitos também são negados aos grupos historicamente 
vulneráveis, tornando as populações carentes, ainda mais vulneráveis. 

A boa notícia é que esta discussão já vem trazendo resultados positivos em várias 
localidades do Brasil e do mundo no tocante a garantia do direito à água. Em nosso país 
há a tarifa social com bases de cálculo diversos, a depender do estado ou do município 
(BRITTO, 2015). Em outros lugares existe a discussão sobre a gratuidade de uma 

 
337 Confira o artigo Grandes obras no Nordeste: o caso do projeto de transposição das águas do Rio 
São Francisco (SILVA, 2018). 
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quantidade de litros de água per capita,338 com o entendimento de que isto garante outros 
direitos como saúde, higiene, boa alimentação, etc. Para a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) é necessário o consumo mínimo per capita de cem litros diários de água. 
Este montante seria o suficiente para uma pessoa saciar a sede, ter uma higiene adequada 
e preparar os alimentos (muitas vezes não levamos em contar que a quantidade de água 
que possuímos vai incidir na forma como nos alimentamos). Não seria então o caso de 
garantir que cada cidadão e cada cidadã tenham o direito a estes 100 litros de água e 
somente paguem o que for consumido acima deste número de referência? O quanto seria 
economizado em gastos com saúde, por exemplo?  

A garantia deste direito é, de fato, a garantia da diminuição das desigualdades 
socioeconômicas e de acesso a mais qualidade de vida, principalmente para parte da 
população brasileira que assiste aos seus direitos básicos negados. Porém, mesmo 
sabendo que o direito humano à água está garantido por uma resolução da ONU e que o 
Brasil é signatário desta resolução, ele está ameaçado pelo curso da privatização das 
empresas de distribuição de água no Brasil atualmente.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
Com o fim da II Guerra Mundial e depois dos horrores do holocausto, os direitos 

humanos finalmente se consolidaram como uma questão internacional, consagrados na 
Carta das Nações Unidas, que estabeleceu como um dos seus propósitos “promover e 
estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem 
distinção de raça, sexo, língua ou religião” (art. 1º, parágrafo 3). 

Durante a Guerra Fria, o desenvolvimento de um regime internacional de direitos 
humanos foi possível devido à percepção geral de que ele estava completamente 
dissociado das questões de segurança internacional, eliminando-se, portanto, a 
possibilidade de ações internacionais impositivas para assegurar o seu efetivo respeito. 
Assim, a observância e implementação dos princípios, normas, regras e procedimentos 
que compunham este regime eram de responsabilidade exclusiva de cada estado, sob 
pouca ou nenhuma supervisão internacional. A prioridade do princípio da soberania 
sobre os direitos humanos excluía a possibilidade de qualquer ação externa coercitiva no 
território de um estado, em nome da preservação dos mesmos. 

Com o fim do conflito Leste-Oeste, esta visão mudou. Alterações no contexto 
normativo internacional causaram grande impacto no comportamento dos estados. Na 
nova ordem que se desenhava, ainda que de forma confusa e inacabada, violações 
massivas e sistemáticas de direitos humanos no nível doméstico passaram a ser 
percebidas como uma ameaça à paz e à segurança internacionais, sobrepondo-se, em 
alguns casos, ao princípio da soberania e passando a servir como justificativa legítima 
para ação interventiva internacional (FINNEMORE, 2003; RODRIGUES, 2000).  

Também ganhou força a ideia de que o comportamento interno agressivo de um 
estado era evidência de sua capacidade de se comportar de forma igualmente agressiva 
no meio internacional (FINNEMORE, 2003, Newman; Rich, 2004). Esta lógica está 
estreitamente associada à teoria da paz democrática (Russet, 1994), que adquiriu grande 
visibilidade no cenário político internacional no pós-Guerra Fria. Assim, a década de 1990 
foi um marco no desenvolvimento da agenda internacional de direitos humanos e 
democracia, especialmente no âmbito da ONU. 

A proteção internacional dos direitos humanos passa necessariamente pela 
construção de uma cultura de direitos humanos por meio da educação. Por isso, a 
educação em direitos humanos constitui um dos pilares dessa agenda e é objeto de uma 
produção intensa de documentos, no âmbito das Nações Unidas, envolvendo o trabalho 
de diversas agências do sistema, em especial o Alto Comissariado da ONU para os Direitos 
Humanos e a UNESCO. Tais documentos, dentre os quais estão relatórios, resoluções e 
material de treinamento, contêm princípios, diretrizes e estratégias de ação a serem 
adotadas para implementar e fortalecer a educação em direitos humanos nos níveis 
internacional, nacional e local.  
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Nesse contexto, o processo de institucionalização da EDH no Brasil é, em grande 
medida, reflexo da agenda internacional, especialmente no âmbito das Nações Unidas, no 
pós-Guerra Fria. Marcos internacionais como a Conferência de Viena para os Direitos 
Humanos de 1993 e a Década das Nações Unidas para a Educação em Direitos Humanos 
e para uma Cultura de Paz definida de 1995 à 2004, impulsionaram a criação do Comitê 
Nacional de Educação em Direitos Humanos (CNEDH), em 2003 e a partir dele, 
articulações são feitas também no nível estadual.  

O presente trabalho se fundamenta na compreensão de que a educação em direitos 
humanos envolve uma reflexão crítica acerca da própria concepção de direitos humanos 
e a necessidade de sua ampliação, com base no multiculturalismo (Santos, 1997) e no 
reconhecimento de valores e de ideias regionais sobre o significado de humano e de 
comunidade política para além das visões ocidentais (GROVOGUI, 2006). A existência, nos 
níveis internacional e doméstico, de uma cultura de preconceitos, de violência, de 
desigualdades, de subalternidade e de discriminação demanda uma educação em direitos 
humanos de caráter permanente, continuado, crítico e transformativo, capaz de 
promover a concretização dos valores de liberdade, justiça e igualdade (BENAVIDES, 
2003; BAJAJ, 2017). 

Sob esta perspectiva, considerando a centralidade da educação em direitos 
humanos para a construção de uma cultura de direitos humanos em todos os níveis e 
reconhecendo os impactos positivos dessa cultura nas relações entre grupos, sejam eles 
indivíduos ou estados, o mapeamento da atuação CPEDH é fundamental para se discutir 
a consolidação de uma política pública para a educação em direitos humanos no Estado 
da Paraíba.  

A pesquisa desenvolvida teve natureza descritiva. O mapeamento das ações do 
Comitê Paraibano de Educação em Direitos Humanos foi realizado com base em pesquisa 
documental e na realização de entrevistas semiestruturadas. Para a fundamentação 
teórica e discussão dos resultados obtidos foi utilizada bibliografia pertinente ao tema.  
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  
 
A Segunda Guerra Mundial permitiu que o mundo experimentasse massivas  

violações dos direitos humanos, incluindo a prática do genocídio como política de estado, 
como aconteceu na Alemanha nazista. É neste contexto que surge, em 1945, a Organização 
das Nações Unidas (a ONU), uma organização intergovernamental de caráter político e 
universal, cuja carta constitutiva trás em seu preâmbulo o compromisso de “(…) reafirmar 
a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na 
igualdade de direito dos homens e mulheres, assim como de nações grandes e pequenas 
(…)”. 

No âmbito da ONU dá-se início à construção do regime internacional de Direitos 
Humanos. O primeiro passo foi a elaboração, em 1948, da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (DUDH), proclamada pela Assembleia Geral da organização, a qual 
definiu e enumerou os direitos humanos, divididos basicamente em duas categorias, a 
primeira dos direitos civis e políticos (do art. 3o ao art. 21) e a segunda dos direitos 
econômicos, sociais e culturais (artigos 22 a 28). A fim de regular e garantir a 
implementação dos direitos reconhecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos 
foram elaborados o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e 
o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, ambos adotados pela Assembleia 
Geral da ONU, por unanimidade, em dezembro de 1966, mas somente ratificados dez anos 
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depois, em 1976, quando entraram em vigor. Juntos, os três documentos constituem os 
pilares do regime internacional de Direitos Humanos, composto de outras convenções 
específicas (sobre direitos das mulheres, direitos das crianças, convenção contra a tortura 
e tratamentos cruéis, etc.), o qual a ONU tem sido responsável por fomentar (MINGST; 
ARREGUÍN-TOFT, 2014). 

Em 1993, foi realizada a Conferência de Viena para os Direitos Humanos, da qual 
participaram delegações de mais de 171 países. De acordo com Lindgren Alves (1994), foi 
ela que efetivamente conferiu aos direitos humanos caráter universal339. A Declaração e 
Programa de Ação dali resultantes é o documento mais abrangente adotado sobre o tema 
e se converteu em um marco para a Educação em Direitos Humanos (EDH). Vale lembrar 
que o Brasil recebeu o papel de presidir o Comitê de Redação, que é encarregado de 
preparar o documento final e que, apesar das intensas negociações, a Declaração foi 
aprovada por todos (ALVES, 1994). 

De acordo com a subseção II, D do referido documento, inteiramente dedicada à 
EDH, o ensino, a formação e a informação ao pu blico em mate ria de Direitos Humanos sa o 
essenciais para a promoça o e a obtença o de relaço es esta veis e harmoniosas entre as 
comunidades, bem como para o favorecimento da compreensa o mu tua, da tolera ncia e da 
paz. A Declaração e o Programa de Ação de Viena insta os estados a, com a assistência das 
organizações intergovernamentais, das instituições nacionais e das organizações não 
governamentais, envidarem esforços para a promoção da educação em direitos humanos 
no âmbito nacional e sugere a proclamação de uma década das Nações Unidas para a 
Educação em Direitos Humanos e para uma Cultura de Paz.  

Na visão da ONU, a educação em direitos humanos contribui para um conceito de 
desenvolvimento consistente com a dignidade da pessoa humana, o qual deve 
necessariamente levar em consideração a diversidade de grupos, tais como mulheres, 
jovens, pessoas com deficiência, idosos, povos indígenas, minorias e outros. Mais do que 
o mero provimento de informação, trata-se de um longo processo pelo qual as pessoas, 
em todos os níveis de desenvolvimento e em qualquer estrato social aprendem a respeitar 
a dignidade dos outros e as formas de fazê-lo numa sociedade democrática. 

Como desdobramento do tema na Conferência de Viena, a Assembleia Geral da 
ONU, em sua resolução 49/184 de dezembro de 1994, estabeleceu o intervalo de 10 anos 
entre janeiro de 1995 e dezembro de 2004 como a Década das Nações Unidas para a 
Educação em Direitos Humanos, e deu as boas vindas ao Relatório do Secretário-Geral, 
contendo o respectivo plano de ação para o período. 

De acordo com o Plan of Action for the United Nations Decade for Human Rights 
Education, 1995-2004: Human rights education - lessons for life, a educação em direitos 

 
339 É importante salientar, entretanto, a mudança da clima geral no início da conferência para o final. Ela 
teve início na época da publicação do artigo de Francis Fukuyama “O Fim da História”, em 1989, 

refletindo o triunfo do liberalismo – triunfo considerado ilusório por Lindgren Alves (1994), pois a 
situação do sistema internacional piorou significativamente em termos de racismo, xenofobia, 
crescimento do fundamentalismo islâmico, crise econômica generalizada que se intensificava e pressões 

migratórias que prejudicavam principalmente os países de terceiro mundo. Isso levou a inúmeros 
impasses durante as discussões no comitê preparatório da conferência, prejudicando a formulação de 
uma agenda, tarefa que foi delegada então, para a Assembleia Geral da ONU. Mesmo assim, o anteprojeto 
se manteve com inúmeras reservas e foi tão complexo que o sentimento era de que não haveria mais 

conferência. Ainda, o Programa de Ação de Viena foi considerado pela mídia como cauteloso e indefinido. 
Se não tivesse sido cauteloso, não poderia ter sido aprovado pelas diferentes delegações e quanto à sua 
suposta indefinição, muitos acreditam que a Conferência não inovou como esperado, pois ao invés de 

criar regras, limitou-se a recomendá-las (ALVES, 1994). 
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humanos compreende os esforços de treinamento, disseminação e informação, visando à 
construção de uma cultura universal de direitos humanos através da transmissão de 
conhecimentos e habilidades e a moldagem de atitudes direcionadas para: (a) o 
fortalecimento do respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais; (b) o 
completo desenvolvimento da personalidade humana e do senso de sua dignidade; (c) a 
promoção da compreensão, da tolerância, da igualdade de gênero e da amizade entre 
todas as nações, povos indígenas e grupos raciais, nacionais, étnicos, religiosos e 
linguísticos; (d) a capacitação de todas as pessoas para participar efetivamente de uma 
sociedade livre; (e) o fomento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da 
paz.  

Dentre os objetivos para a década, destacam-se aqui a avaliação das necessidades 
e a formulação de estratégias efetivas para fomento da educação em direitos humanos em 
todos os níveis escolares, no treinamento profissional e na aprendizagem formal e 
informal, bem como a construção e o fortalecimento de programas e capacidades para a 
educação em direitos humanos nos níveis internacional, nacional, regional e local. 

De  acordo com  Monisha Bajaj (2017), a educação em direitos humanos (EDH) 
pode tomar uma variedade de formas, dependendo do eixo educativo ao qual é 
direcionada - educação formal no ensino infantil, fundamental e no ensino superior; 
capacitação profissional para o setor da justiça, para profissionais da mídia, para 
professores, entre outros; educação informal em comunidades de base. É importante 
observar que, a despeito das muitas formas em que se concebe a  EDH, há um amplo 
consenso em torno da inclusão de objetivos relacionados tanto ao seu componente 
cognitivo (conteúdo), quanto ao emocional/atitudinal (valores/habilidade) e ainda 
quanto à educação orientada para a ação. É nesse sentido que a Anistia Internacional, 
delineando esforços para construir uma abordagem de EDH no nível das comunidades de 
base, define a educação em direitos humanos como uma prática deliberativa e 
participatória, focada no empoderamento de indivíduos, grupos e comunidades, 
fomentando conhecimentos, habilidades e atitudes consistentes com os princípios 
reconhecidos internacionalmente. Seu objetivo é construir uma cultura de respeito e de 
ação em defesa da promoção dos direitos humanos para todos (Apud BAJAJ, 2017, p. 5, 
tradução nossa). 

A incorporação dessa dimensão de advocacia fica clara na chamada abordagem 
transformativa que se define por meio de três preposições que conectam educação e 
direitos humanos de forma compreensiva e que objetiva o empoderamento de indivíduos 
e povos (BAJAJ, 2017): educação sobre direitos humanos, educação através dos direitos 
humanos (a partir de métodos participatórios que fomentam cidadania ativa) e educação 
para direitos humanos (fomentando a capacidade dos aprendizes de falar e agir diante da 
injustiça). 

Como já foi dito, no âmbito internacional, a Educação em Direitos Humanos passa 
a ser considerada indispensável para estabelecer e promover relações estáveis e 
harmoniosas entre as comunidades e para fomentar a compreensão mútua, tolerância e 
paz (LIRA, 2018). Esta ideia está intimamente associada ao processo de 
institucionalização de um quadro de referência para a educação em direitos humanos, 
entendido aqui como fator importante na socialização dos estados em torno de 
determinadas normas e, em certa medida, na constituição de suas identidades e, 
consequentemente, de suas preferências (WENDT, 1999). É nessa perspectiva que 
compreendemos os impactos da agenda internacional de direitos humanos nos níveis 
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regional, nacional e local e como esta agenda esteve articulada a iniciativas de política 
pública no Brasil no campo da EDH.  

Os desdobramentos da agenda das Nações Unidas para a educação em direitos 
humanos no Brasil incluem a criação do Comitê Nacional de Educação em Direitos 
Humanos (CNEDH), a elaboração do Plano Nacional de EDH e a criação de comitês 
estaduais de EDH. Isso foi possível a partir da criação da Secretaria de Direitos Humanos 
(SDH), em 1995, que articulou o processo de consulta nacional que deu origem ao 
primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH) de 1996. Neste mesmo ano, no 
governo de Fernando Henrique Cardoso, foi lançada a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação que reelaborou as políticas de ensino nos estados, trouxe a educação como 
formação para a cidadania e definiu crianças como sujeitos de direito. 

O CNEDH foi criado com auxílio da SDH, no ano de 2003. Compostos por  
especialistas de várias áreas, definiu a EDH como um processo sistemático e 
multidimensional (trabalhando com as várias dimensões do ser humano). De natureza 
consultiva, vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos, tinha por finalidade propor o 
texto para publicação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) e 
atuar na elaboração das Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, além 
de auxiliar na articulação para criação dos Comitês de EDH em nível estadual. 

Ainda em 2003, é lançada a primeira versão PNEDH que foi dividido em cinco áreas 
de atuação: educação básica, superior, não-formal, dos profissionais dos sistemas de 
justiça e segurança e educação e mídia. Ele permitiu que a meta da Década da Educação 
em Direitos Humanos da ONU de incluir direitos humanos na educação básica e superior 
fosse alcançada, porém isso acontece somente no governo do presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, quando Nilmário Miranda, antigo deputado estadual (1987-1990) e federal 
(1991-2003) pelo estado de Minas Gerais, é nomeado primeiro secretário dos direitos 
humanos.  

Em 2006, é lançada a versão final do PNEDH, após consulta nacional, focando no 
incentivo para a formulação dos planos estaduais e assim por diante. Sobre o PNEDH, vale 
destacar o seguinte: 

 
O PNEDH entende os direitos humanos no seu sentido amplo, 
decorrentes da dignidade do ser humano, abrangendo, entre outros: o 
direito à vida com qualidade, à saúde, à educação, à moradia, ao lazer, ao 
meio ambiente saudável, ao saneamento básico, à segurança, ao trabalho 
e à diversidade cultural. Educar em direitos humanos é fomentar 
processos de educação formal e não formal, de modo a contribuir para a 
construção da cidadania, para o conhecimento dos direitos fundamentais, 
o respeito à pluralidade e à diversidade sexual, étnica, racial, cultural, de 
gênero e de crenças religiosas. (...). Essa concepção incorpora a 
compreensão de uma cidadania democrática, ativa e planetária, 
embasada nos princípios de liberdade, igualdade e diversidade e na 
universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos 
humanos (SCAVINO, 2007, p. 464).  

 
A partir das articulações do CNEDH, foi criado, no estado da Paraíba, o Comiê 

Paraibano de Educação em Direitos Humanos (CPEDH), no ano de 2007, com sede no 
Campus I da UFPB. De acordo com o relatório técnico do projeto de fortalecimento do 
CPEDH, coordenado pelo Prof. Ms. José Baptista de Mello Neto – redator do relatório do 
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projeto de consolidação e membro do Comitê – este surgiu a partir das iniciativas de 
discussão do PNEDH em diversos estados brasileiros. Nas palavras do referido professor: 

 
A primeira versão do PNEDH foi discutida em vários estados da 
Federação, objetivando o aprimoramento do seu conteúdo. Dentre esses 
Estados, a Paraíba fomentou o debate por meio da Comissão de Direitos 
Humanos da Universidade Federal da Paraíba –CDH/UFPB. Em agosto de 
2005, a CDH/UFPB organizou o encontro estadual para discutir o PNEDH 
e lançar o embrião do que viria a ser o Comitê Paraibano de Educação em 
Direitos Humanos – CPEDH.340 

 
As universidades federais foram escolhidas por uma questão burocrática de 

transferência de recursos financeiros, devido à sua capacidade maior de repassar os 
recursos financeiros a tempo, considerando que era ano de eleição e haveria mudança de 
governo. Sendo assim, era preciso uma alternativa menos burocrática, ao contrário do que 
seria se fosse vinculado à Sociedade Civil, que demandaria mais tempo para conseguir um 
contrato. Esta estratégia gerou muitas críticas.  

Grande parte da articulação da criação dos comitês com a pró reitoria de extensão 
foi feita pela professora Maria de Nazaré Tavares Zenaide341 – que fez parte do CNEDH 
até o final de 2018 e hoje é também membro do Comitê Paraibano de Educação em 
Direitos Humanos (CPEDH). Ela ressalta que o financiamento para sediar o Comitê, não 
tinha função de fomentar as extensões das universidades, elas foram escolhidas pelo fato 
de serem ponte entre a sociedade e a universidade, por dialogarem com coonselhos, 
comitês, associações, entidades e movimentos sociais e com a Sociedade Civil. Vale 
ressaltar que o plano nacional/comitê nacional optou por não especificar qual deveria ser 
a composição dos comitês estaduais, pois cada estado vivia uma realidade diferente. A 
única exigência era que tivessem representatividade dos cinco eixos (educação básica, 
superior, não-formal, dos profissionais dos sistemas de justiça e segurança, e educação e 
mídia).  

De acordo com o relatório Relatório Técnico do Projeto “Fortalecimento do Comitê 
Paraibano de Educação em Direitos Humanos” , a iniciativa do Comitê Nacional de 
Educação em Direitos Humanos de realizar encontros estaduais para discutir o PNEDH, 
não teve êxito em um primeiro momento, pois em vários estados os respectivos comitês 
não foram efetivamente implantados, dentre eles, a Paraíba. Em resposta, o governo 
federal publicou um Termo de Referência com instruções para a apresentação e seleção 
de projetos de EDH. Daí que surgiu o projeto que deu origem ao CPEDH, com o objetivo 
de elaborar, acompanhar e monitorar o Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos 
da Paraíba (PEEDH). 

O CPEDH foi efetivado em 2008 com apoio da Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República. É interessante citar que a análise feita pelo governo federal 
atribui à ele natureza propositiva e supra institucional. Ele possui a seguinte estrutura: 
conselho pleno, diretoria executiva, coordenação geral, secretaria, grupos temáticos. 

 
340 NETO, José B. de M. José Batista de Melo Neto: entrevista [2019]. Entrevistadora: Isabela Victória 
Barbosa Nogueira e Silva. João Pessoa, 2019. Entrevista concedida para elaboração de pesquisa do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, cota 2018-2019. 
341ZENAIDE, Maria de Nazaré T. Maria de Nazaré Tavares Zenaide: entrevista [2019]. Entrevistadora: 
Isabela Victória Barbosa Nogueira e Silva. João Pessoa, 2019. Entrevista concedida para elaboração de 
pesquisa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, cota 2018-2019. 
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Prevê a diretoria composta por presidente e vice-presidente, com mandato de dois anos 
com possibilidade de recondução. Ele tem por objetivos:  

 
Quadro 1 – Objetivos do Comitê 

1. Fortalecer o Estado Democrático de Direito; 

2. Enfatizar o papel da educação em direitos humanos no desenvolvimento estadual;  

3. Contribuir para a efetivação dos compromissos assumidos com relação à educação 
em direitos humanos no âmbito dos instrumentos e programas internacionais, nacionais 
e locais e avançar nas ações e propostas do Plano Nacional de Educação em Direitos 
Humanos;  

4. Orientar políticas educacionais direcionadas para o respeito aos direitos humanos;  

5. Estabelecer concepções, objetivos, princípios e ações para a elaboração de programas 
e projetos na área de educação em direitos humanos no âmbito do Estado;  

6. Incentivar a criação e o fortalecimento de instituições e organizações estaduais e 
municipais de educação em direitos humanos na Paraíba;  

7. Apoiar e incentivar programas e projetos em Educação em Direitos Humanos nas 
áreas de ensino, pesquisa e extensão;  

8. Promover o intercâmbio técnico-científico entre Universidades, Centros de 
pesquisas e de ensino, Comitês Nacional e Estaduais e entidades de promoção da 
Educação em Direitos Humanos, públicas e privadas, nos níveis internacional, nacional, 
regional e estadual;  

9. Contribuir para formação e capacitação em educação em direitos humanos;  

10.  Apoiar e incentivar projetos de educação em direitos humanos realizados por 
órgãos, instituições e entidades, públicas e privadas;  

11. Apoiar e incentivar a implementação e monitoramento de políticas públicas de 
educação em direitos humanos; 

12. Elaborar, acompanhar e monitorar o Plano Estadual de Educação em Direitos 
Humanos;  

13. Promover seminários, debates, pesquisas, cursos, estágios, grupos de estudos e 
outras atividades na área de Educação em Direitos Humanos;  

14. Fazer-se representar junto aos demais órgãos de defesa dos direitos humanos 
como: conselhos de direitos, redes de solidariedade, fóruns de direitos e conselhos de 
políticas públicas. 

Fonte: Relatório Técnico do Projeto Fortalecimento do Comitê Paraibano de Educação em 
Direitos Humanos. Pró Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Paraíba. 2007.  

 
Do dia 22 a 24 de outubro de 2009, foi realizado o I Seminário Paraibano de 

Educação em Direitos Humanos que reflete o ápice dos trabalhos desenvolvidos no 
âmbito do Projeto de Consolidação do CPEDH, ocasião em que foi feito um balanço das 
atividades desenvolvidas no âmbito do projeto, cumprindo-se, portanto, a meta de 
número 9 do projeto, como pode ser observado no quadro abaixo: 
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Quadro 2 - Metas do projeto de consolidação do CPEDH 
Meta 01 – Curso de Capacitação para os Membros do Comitê Paraibano de Educação em 
Direitos Humanos, com 52 h/a. 
Meta 02 – Curso de Capacitação para professores(as) de Educação Básica, contemplando 500 
Docentes, com 52 h/a. 
Meta 03 – Curso de Capacitação para lideranças comunitárias e membros da sociedade civil, 
atuantes na área dos direitos humanos, contemplando 80 pessoas, com 52 h/a. 
Meta 04 – Preparar e distribuir material básico para os (as) participantes dos Cursos de 
Capacitação, incluindo cópias das principais declarações e documentos sobre EDH, cópia do 
PNEDH, e outros. 
Meta 05 – Elaborar o Plano de Ação do CPEDH. 
Meta 06 – Realizar oficinas de elaboração do Plano Estadual de Educação em Direitos 
Humanos. 
Meta 07 – Manter atualizada com calendário de eventos, notícias relacionadas e atividades 
desenvolvidas, material de pesquisa e textos distribuídos nos Cursos de Capacitação a que se 
referem as metas 01, 02 e 03 acima, no endereço eletrônico já existente - 
http://www.prac.ufpb.br/comiteparaibanoedh/index.htm - do Comitê Estadual de Educação 
em Direitos Humanos no site da universidade. 
Meta 08 - Participar dos Encontros de Capacitação e Avaliação a serem promovidos pela 
SEDH (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano). 
Meta 09 – Realizar o I Seminário Paraibano de Educação em Direitos Humanos. 
Fonte: Relatório Técnico do Projeto Fortalecimento do Comitê Paraibano de Educação em Direitos 
Humanos. Pró Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Paraíba. 2007.  

 
Além de realizar o  I Seminário Paraibano de Educação em Direitos Humanos, 

oficinas também foram realizadas, como previsto na meta 6, para elaboração do Plano 
Estadual de Educação em Direitos Humanos. Este, porém, apesar de ter sido finalizado e 
apresentado na ocasião do I Seminário Paraibano de EDH, não chegou a ser oficializado 
pelo governo estadual, permanecendo o documento em posse do Comitê, sem nunca ter 
sido divulgado em qualquer plataforma.  

Ainda, capacitações foram realizadas para os profissionais da rede pública de 
ensino em João Pessoa, entre 17/03/2007 e 04/04/2007 e em Campina Grande, entre 
26/03/2007 e 04/04/2007, marcando a parceria das dias cidades no projeto intitulado 
“Formação e Capacitação de Professores e Gestores das Escolas Públicas em Educação em 
Direitos Humanos”. Capacitações as quais foram divulgadas no IX Encontro de Extensão 
e X Encontro de Iniciação à Docência da Universidade Federal da Paraíba em maio de 
2007, no Campus I da UFPB, em João Pessoa. 

Foi elaborado um website para divulgar a Educação em Direitos Humanos, porém 
este não está em pleno funcionamento. Ele deveria conter o Regimento Interno do Comitê 
Paraibano, resultado de oficinas com a participação dos mais diversos órgaos públicos, 
ONGs e representantes de movimentos sociais. 

Em março de 2007, foi realizada uma audiência pública objetivando conscientizar 
a população paraibana das ações e objetivos do Plano Nacional de EDH. 

Em 2008, oficinas foram realizadas focadas para os profissionais que atuariam 
como formadores nos cursos de capacitação. Além disso, houve elaboração de material 
didático para tais cursos. No final foram promovidos cursos de capacitação para os 
membros do CPEDH, professores de educação básica, lideranças comunitárias e membros 
da sociedade civil. 
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De acordo com a análise342 do governo federal acerca do Comitê, no ano de 2015, 
ele teve suas atividades paralisadas devido a alguns fatores relacionados à conjuntura 
sociopolítica e mudanças no quadro da gestão pública, que é mencionado pela professora 
Zenaide como o momento em que os comitês perdem o apoio da Secretaria de Direitos 
Humanos (nacional), que além de colaborar financeiramente, promovia articulações 
importantes para seu funcionamento.  

O Comitê nunca foi institucionalizado no âmbito da Administração estadual e a 
partir dos dados coletados, foi possível perceber que isso ocorreu devido a divergências 
ideológicas entre alguns membros acerca da vinculação do mesmo. A professora Zenaide 
explica que o Comitê foi criado por regimento, ele não se equipara à Sociedade Civil, por 
exemplo, ele tem que estar vinculado à um órgão público e cada estado tem uma realidade 
política diferente, portanto, a melhor estratégia seria a de deixar que cada estado criasse 
a política possível, naquele momento.  

Alguns membros defendem sua vinculação à Secretaria da Educação, enquanto 
outros defendem sua vinculação com a Casa Civil, como o professor José Neto – redator 
do relatório do projeto de consolidação e membro do Comitê – que defende que: 

 
Se colocarmos vínculo com uma secretaria, estaremos colocando o 
Comitê com um papel de proposição de políticas públicas para a 
Educação em Direitos Humanos de subalternidade. Se o vínculo for direto 
com o Gabinete [do governador], a própria Secretaria de Educação estará 
“subordinada” a ele e deverá pôr em prática, executar as decisões de 
políticas públicas educacionais aprovadas pelo Comitê343. 

 
Como já mencionado anteriormente, o CPEDH não tem sede própria, as atividades 

acontecem na UFPB, no Núcleo de Direitos Humanos. As reuniões ocorrem com 
periodicidade e local indefinidos e são itinerantes, para que mais pessoas possam se 
aproximar e contribuir com o tema. 

De acordo com o documento de 2015, contendo a análise do governo federal sobre 
o comitê estadual, já mencionado, articulações estavam sendo feitas a partir daquele ano, 
com a ajuda da Prof. Nazaré Zenaide, atual coordenadora do Comitê, para que sejam 
retomadas as suas atividades. Ainda levando em conta a análise de 2015, foi contatada a 
maior parte dos membros e marcada uma nova reunião, que aconteceu em 6 de abril de 
2017 e contou com 16 pessoas. A pauta foi a necessidade do Comitê voltar a funcionar, 
tendo em vista a onda de violações de direitos humanos no estado e em nível nacional e 
também foi ressaltada a necessidade de institucionalização do órgão no aparato 
administrativo do governo do estado.  

A possibilidade de se institucionalizar foi discutida com a Secretaria de Educação, 
Secretaria de Mulheres e Diversidade Humana e a de Desenvolvimento Humano, com 
maior interesse da Secretaria de Educação.  

Além disso, o CPEDH ainda contava, de acordo com a análise governamental de 
2015, com uma extensa agenda de pautas a serem discutidas, dentre as quais estavam as 
seguintes: mobilização das instituições de ensino para adesão ao Pacto Nacional 

 
342 Análise dos Comitês Estaduais de Educação em Direitos Humanos. Disponível em: 
https://www.mdh.gov.br/biblioteca/consultorias/cidadania/analise-dos-comites-estaduais-de-educacao-
em-direitos-humanos. Acesso em: 15 out. 2018. 
343 Entrevista concedida pelo professor José Batista de Melo Neto para elaboração desta pesquisa. Em 27 de 
março de 2019 (ver nota de rodapé de número 4). 
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Universitário; pronunciamento oficial sobre o Projeto de Lei conhecido como Escola Sem 
Partido; pronunciamento sobre a proposta do Ministério da Educação de reforma do 
ensino básico; discussão e aprovação do regimento interno; revisão do Plano Estadual de 
Educação em Direitos Humanos; escolha de coordenador/a e vice- coordenador/a para o 
Comitê; discutir a composição do Comitê buscando a ampliação e instituições estratégicas 
para a temática e articulação da institucionalização junto ao governo do estado.  

Em novembro de 2018, as eleições presidenciais no Brasil levaram ao poder o 
presidente Jair Bolsonaro. Com um discurso apoiado no jargão “direitos humanos para 
humanos direitos”, o governo Bolsonaro vem enfraquecendo e desmantelando o aparato 
institucional de direitos humanos, o que incluiu a extinção do Comitê Nacional de 
Educação em Direitos Humanos em 2019. 

Nesse contexto, o comitê paraibano tem por desafio retomar a discussão e 
promover a EDH no nível estadual. Para a professora Zenaide, o melhor caminho a se 
seguir é incitar novos movimentos dentro dos estados, manter os membros articulados, 
definir a vinculação, fazer novos encontros estaduais para decidir acerca do lançamento 
do PEEDH ou a criação de um novo e  retomar a discussão também do regimento e da 
composição do Comitê Paraibano, bem como as questões financeiras que têm grande 
impacto nas suas realizações344 É importante salientar que a definição da vinculação 
resolveria grande parte desses problemas, dado que decidiria o órgão responsável pelo 
financiamento e pela colocação em prática das decisões de políticas aprovadas pelo 
Comitê.  

Ressaltamos também a necessidade da retomada das contínuas capacitações já 
previstas pelo CPEDH para os profissionais da rede pública de ensino e para membros do 
CPEDH, para os professores de educação básica, lideranças da comunidade e 
representantes da sociedade civil que atuam nos direitos humanos.  
 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Durante o seu período de atividade, o CPEDH desempenhou um papel importante 

na oferta de cursos de capacitação em EDH, bem como na promoção de debates na área 
de Educação em Direitos Humanos, através de reuniões em diferentes locais para ampliar 
a gama de pessoas que teriam acesso ao tema.  

Entretanto, por razões não esclarecidas, o Comitê fracassou no seu objetivo de 
elaborar, acompanhar e monitorar o Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos, 
apesar dos esforços para sua formulação. Além disso, o fato de que o site oficial do Comitê 
não funciona, torna a instituição pouco transparente, de difícil acesso para aqueles fora 
do círculo de membros. 

Ainda há muitas dificuldades para articular e disseminar a educação em direitos 
humanos no estado da Paraíba. Não só é este um tema pouco conhecido na sociedade, mas 
a sua apropriação tende a ficar concentrada no meio acadêmico e nos membros dos 
órgãos responsáveis, existindo dificuldade para que seja difundido, devido à falta de 
financiamento das iniciativas nesse sentido. 

A experiência da Paraíba e a continuação da promoção e institucionalização de 
políticas públicas de EDH no estado dependem da mobilização dos membros do Comitê. 
Seu empenho com a temática se faz necessário para que ele se institucionalize e siga 

 
344 Entrevista concedida pela professora Maria de Nazaré Tavares Zenaide para elaboração desta pesquisa. 
Em 18 de abril de 2019 (Ver nota de rodapé de número 6). 
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impactando a realidade nos âmbitos local, nacional e internacional, fato crítico nos 
tempos atuais, onde os direitos humanos e a educação em direitos humanos ficam cada 
vez mais em segundo plano na agenda governamental. 

Por fim, esperamos que a nossa pesquisa contribua para dar visibilidade ao  tema 
e para chamar atenção para a necessidade da disseminação de uma educação em, por e 
para  os direitos humanos, nos mais diversos setores da sociedade paraibana. Nos resta 
avaliar mais profundamente o impacto das ações do Comitê, algo que não era foco deste 
trabalho mas que definitivamente deve ser considerado em futuras agendas de pesquisa. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Uma onda de ódio se alastra pelo Brasil na atualidade. Nesse cenário, as 
multifacetadas expressões da “questão social” são negadas, naturalizadas e utilizadas 
com finalidade de manter a ordem dominante vigente, a capitalista. Tal onda revela um 
fenômeno que ganha força em nossa atual conjuntura: o conservadorismo. Esse, não se 
encontra tão distante do conceito advindo da modernidade, por sua vez, está atualizado e 
munido de ferocidade frente às mazelas sociais contemporâneas. 

Em todo o desenvolvimento do sistema capitalista, até sua atual fase, ao atingir 
todos os continentes construindo uma cultura na busca incessante pela propriedade 
privada gerando contradições inerentes ao sistema, podemos notar que sua essência 
baseia-se na desigualdade. Desigualdade essa produtora de conflitos, violência, 
pauperismo, fascismo entre tantas outras expressões que, por sua vez, empregadas sob 
um viés conservador, tornam-se instrumentos utilizados pelo capital para manutenção de 
sua hegemonia, em especial, em nossa atual conjuntura, gestando uma verdadeira 
barbárie social e humana, ou nas palavras de Iamamoto (2011), uma verdadeira 
“banalização do humano”. 

Nessa perspectiva, o objetivo central é mostrar como o conservadorismo enquanto 
instrumento ideológico vem resultando em uma barbárie social de diversas 
características. Para tanto, metodologicamente, este estudo se utilizou de uma revisão 
bibliográfica, com base em autores renomados na temática como: Fernandes (1975), 
Demier e Hoeveler (2016), Dussel (1993), Netto (2011), Mészáros (2002), Souza (2016) 
entre outros. Além desses, foi feita uma consulta em websites, artigos, teses e outras 
fontes com intuito de complementar tal análise. 

O método de abordagem é de natureza dialética, visa elucidar como o sistema 
capitalista se desenvolve e perpassa diversos contextos históricos, todavia, mantendo seu 
caráter destruidor do sujeito humano genérico. 

Numa tentativa de aprofundar a discussão, estruturamos o artigo da seguinte 
forma. Num primeiro momento, traçamos uma breve inquietação acerca do 
desenvolvimento do capitalismo em nível mundial até a sua chegada ao Brasil. Em 
seguida, pretende-se explicitar, conjuntamente, a utilização do conservadorismo como 
instrumento de manutenção do status quo, na busca pela garantia da manutenção da 
ordem. E, por fim, veremos algumas expressões da barbárie contemporânea como: os 
deslocamentos forçados, o fundamentalismo religioso, a supressão de direitos 
historicamente conquistados, a matança policial, o antagonismo aos direitos humanos, o 
discurso de ódio na internet e na vida real brasileira, o racismo, a discriminação por 
gênero, religião e sexualidade, a violência, o fascismo escancarado no país  e outros. 
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2 CAPITALISMO: BREVE ANÁLISE 

 
Nós quanto humanidade podemos considerar nossa evolução de acordo com as 

formas de organização da sociedade ao atingir a “civilização”. Civilização essa designada 
como uma etapa histórica em que todos os povos da terra participam da mesma cultura, 
em nosso caso, a capitalista. Entretanto, a essência desse sistema, segundo Marx, é a busca 
por lucro, o que gera a desigualdade. 

De acordo com Comparato (2011), até metade do século XX tal sistema não tinha 
alcançado todos os continentes do globo terrestre e povos de algumas regiões ainda 
mantinham-se isolados, envolvidos apenas em suas antigas tradições. A partir do século 
XII tem-se início a gênese de um novo modelo global de vida, calcado no acúmulo de bens 
materiais. Com a decadência do feudalismo345, os burgueses então podem comprar terras 
e, a partir daí o principal esforço dos legistas burgueses passou a ser reestabelecer o 
conceito da posse da terra, da propriedade, conceito esse vital para o capitalismo. Tal 
sentido material do capitalismo, como o próprio Marx posteriormente advertiu, tudo se 
transforma em mercadoria, seja bens, ofícios e, até mesmo pessoas. Nas palavras de 
Comparato (2011, p. 256), “nos deparamos com uma radical desumanização da vida”. 

É importante dar ênfase que o Eurocentrismo, sem dúvidas, foi um fato marcante 
para a gênese de tal sistema. Por volta do século XIV e XV o encontro de novas terras por 
parte da Europa deu início ao processo colonizador que geraria o grande mito da 
modernidade. De premissa evitemos o termo “descobrimento”, “a expressão 
descobrimento implica em uma ideia imperialista, de encontro de algo não conhecido; 
visto por outro que proclama sua existência, incorporando-o ao seu domínio, passa a ser 
sua dependente” (IGLÉSIAS, 1992, p.23). Esse contexto histórico foi decisivo, alargam-se 
não apenas os horizontes geográficos, mas também políticos e econômicos, isto é, tal 
expansionismo geográfico ao qual nos referimos foi o momento de nascimento do 
capitalismo na sua fase comercial, em sua forma agressiva do imperialismo. 

Posteriormente, com a Revolução Industrial vivida por volta dos séculos XVIII e 
XIX na Europa, lançaram-se fundamentos econômicos que exigiram mudanças nas 
relações de produção, criando uma época europeia que abriu caminho para o 
liberalismo346. O fenômeno burguês típico de pensadores liberais, que possui um projeto 
próprio de sociedade, em torno da suposta “acumulação primitiva” justifica a apropriação 
de riquezas nas mãos de poucos e, ignora, por vez, a expropriação violenta que a massa 
do povo sofreu com o processo colonizador do eurocentrismo. 

Já no Brasil, a fase de eclosão do mercado capitalista, segundo Fernandes (1975), 
trata-se justamente dessa fase de transição neocolonial, por volta da abertura dos portos 
até meados do século XIX. Com isso, podemos expressar que a chegada de Colombo, além 
de produtos orientais, especiarias, tecidos finos, pedras e metais, trazia consigo o que 
Dussel (1993), denomina de “encobrimento” do outro, fenômeno esse que resultaria no 
Brasil dos “rostos” ocultos à modernidade. Trata-se, paulatinamente, das condições em 
que estarão situados nessa organização social pós-colonialismo e imersos no 
desenvolvimento do sistema capitalista, os índios, os negros africanos, os mestiços, os 
crioulos, os camponeses, os operários e atualmente, os marginais. 

 
345 Segundo Marx (1988), o feudalismo era o sistema que possuía sua base econômica na produção dos 
camponeses e pequenos artesãos, sendo sua produção não destinada ao lucro 
346 Para Burke (2014), o liberalismo fundamenta-se no esforço individual, na competição de agentes 
econômicos. 
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Nessa fase inicial de gênese capitalista, adentro ao sistema escravista, já houve a 
exclusão de uma significativa parcela de consumidores e, nesse momento, a burguesia 
ainda não tinha força de capital suficiente para expandir seu comércio. Para além, as 
marcas da opressão européia tinha resultado no genocídio indígena, configurando-os “as 
primeiras vítimas da modernidade” (DUSSEL, 1993, p. 160) e, conjuntamente nos 400 
anos de escravidão do povo negro africano no Brasil. Uma busca por riquezas e poder que 
acarretou no encobrimento de vários rostos e culturas. 

Para além desses, o trabalho infantil, a tortura, a discriminação religiosa ou sexual, 
a ancestral inferioridade da mulher ao homem, entre outros, também são marcos ao longo 
da história de nossa sociedade e persistem até hoje com algumas particularidades que 
veremos no decorrer do presente estudo. Cabe então, desvelarmos algumas 
características que contribuíram para uma sociedade historicamente baseada na 
desigualdade, como é o caso do Brasil. 

Nessa trajetória histórica, a revolução burguesa pela liberdade do mercado e 
privação da terra e dos meios de produção foi o que resultou no desenvolvimento do 
capitalismo. Tal sistema é baseado na superexploração e superacumulação347 e, na mesma 
proporção em que se acumula capital, há a inegável expansão das desigualdades sociais. 
Como afirma Silveira (2007), o ideário liberal do direito à propriedade privada constrói 
uma concepção de cidadania excludente e uma sociedade de privilégios. Tal lógica de 
acumulação gera uma massa de miseráveis, desemprego, condições desumanas de 
trabalho, negros e índios desapropriados de sua cultura e camponeses de sua terra, além 
da discriminação e inferiorização de mulheres e gays, uma cultura da violência entre 
outros, o que em nossa atual sociedade, Iamamoto (2007), nos apresenta como a 
“banalização do humano”. 

Bem, a transição da economia urbano-comercial para a industrial, que vai até 
meados do século XX, traz consigo uma série de conflitos referentes às condições em que 
se situava a classe trabalhadora. Um fato elucidado por Fernandes (1975) foi a “revolução 
urbana”, decorrente da desigual concentração de riquezas nas regiões brasileiras. No país, 
ainda durante a Era Vargas, em resposta a essa insatisfação da classe trabalhadora frente 
à crescente desigualdade social e econômica e as precárias condições de trabalho e vida, 
há um pacto entre a burguesia industrial, classe média e o movimento sindical. 

Tal coalizão tem o Estado como principal mediador e nesse momento são criados 
os sistemas de proteção social, com intuito de enfrentamento das expressões da Questão 
Social, no entanto, de maneira bastante insuficiente, predominando o assistencialismo e a 
filantropia. Cabe explicar, que o país buscou seguir o modelo Beveridge de benefícios aos 
cidadãos com solidariedade mais ampla. Trata-se de um modelo de bem estar social para 
“o povo”. Entretanto, não alcançou dimensões profundas que pudessem produzir a 
constituição de um welfare state. Ora, o Estado em sua forma mais moderna, em favor da 
reprodução e expansão capitalista, sempre se portou frente aos movimentos sociais e luta 
por direitos de forma minimalista e repressiva. 

Podemos identificar essa atuação em meio às intervenções militares que 
assolavam  boa parte dos países da América Latina. Destacamos o golpe de 1964 no Brasil 
como um regime político militar que realizou uma reprodução ampliada de interesses, 

 
347 Para um entendimento mais profundo dos conceitos da teoria marxista e acerca de tais categorias por 
Marx levantadasler: MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. O processo de produção do capital 
- v. 1, t.1. São Paulo: Nova Cultural, 1988. v.1. t.1. (Col. Os Economistas). 
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isto é, sua principal função nada mais foi do que manter a ordem capitalista como 
hegemônica e predominante, utilizando-se de medidas repressivas, encarceramento e 
tortura. Como enfatiza Netto (2004, p.30): 

 
Nele se imbricam, engrenam e colidem vetores econômicos, sociais, 
políticos (e geopolíticos), culturais e ideológicos que configuram um 
sentido predominante derivado da imposição, por mecanismos 
basicamente coercitivos, de uma estratégia de classe (implicando 
alianças e dissensões) (NETTO, 2004, p.30). 
 

A partir do golpe de 64, há, explicitamente, uma ruptura com a classe trabalhadora, 
devido suas reivindicações contra o modelo econômico, prevalecendo à repressão e 
censura durante longos 20 anos. Trata-se de um período extenso de repressão aos direitos 
políticos, econômicos, sociais e culturais, em que se conteve a liberdade e participação da 
sociedade. Faz-se refletir então a importância da democracia para consolidação da luta 
por direitos, em especial pelos direitos humanos, por apresentar em seu bojo uma 
imponente subversão e possibilidade de revolução. 

Com a queda do regime autocrático burguês, nessa pós “Revolução de 1964”, temos 
início a terceira fase do capitalismo, o capitalismo monopolista neoliberal, que se refere a 
“reorganização do mercado e do sistema de produção, através das operações comerciais, 
financeiras e industriais da grande corporação” (FERNANDES, 1975, p. 225). Após o fim 
do longo ciclo expansivo e a queda do regime militar, ao mesmo tempo em que tínhamos 
a redemocratização no Brasil, tínhamos também a abertura da implantação do projeto da 
hegemonia neoliberal e, como cita Silveira (2007, p. 80), “o neoliberalismo é uma máquina 
de expropriação de direitos”. 

É sabido que esse sistema vive em constante busca por novas formas de 
acumulação e nesse meio tempo, são engendradas transformações em seu ciclo global, em 
sua esfera de produção e/ou circulação. O capitalismo hoje de fato, não é o mesmo 
descrito em “O Capital”348, sua análise não é mais suficiente para dar conta do capitalismo 
contemporâneo, como salienta Netto (2011), pelo simples motivo da gênese de novos 
fenômenos, novos processos, entretanto, tal método é totalmente necessário uma vez que 
mesmo diante suas novas roupagens, seu teor exploratório e desumano continuam suas 
principais características, resultando num conjunto de expressões que definem as 
desigualdades sociais. 

Nesse cenário, a ‘velha questão social’ metamorfoseia-se, assumindo 
novas roupagens. Ela evidencia hoje a imensa fratura entre o 
desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social e as relações 
sociais que o impulsionam. Fratura essa que vem se traduzindo na 
banalização da vida humana, na violência escondida no fetiche do 
dinheiro e da mistificação do capital ao impregnar todos os espaços e 

esferas da vida social (IAMAMOTO, 2011, p. 144). 

 

À vista disso, o problema originário do contraditório sistema capitalista, que na 
proporção de acúmulo de riquezas também gera pobreza e desigualdade, evidencia a 
degeneração das relações sociais, uma banalização do humano, uma verdadeira 

 
348 Obra marxista, publicada em 1867 que remete as precárias condições da classe operária do século XIX. 
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indiferença frente os contingentes de trabalhadores homens e mulheres submetidos a 
uma pobreza historicamente construída, simplesmente desprezada e abandonada em 
prol do individualismo do capital e da manutenção do status quo. À vista disso, para 
manutenção da ordem, o mesmo utiliza um forte instrumento de dominação: o 
conservadorismo. 

 
3 CONSERVADORISMO COMO UM INSTRUMENTO CAPITALISTA DE MANUTENÇÃO 
DA ORDEM 

 
Nessa parte do texto realizaremos uma breve análise acerca do pensamento 

conservador ao longo de nossa sociedade para entender como o mesmo pode ser utilizado  
com a finalidade de dominação das massas. No século XVIII para o pensador político 
Edmund Burke, considerado fundador da tradição do conservadorismo liberal – e, diga-
se de passagem, altamente criticado por Marx - o Estado e a sociedade constituem uma 
ordem natural, tal concepção advém de sua aproximação com o monoteísmo cristão, 
incluindo a propriedade privada e a desigualdade social na ordem teológica como 
ordenamentos naturais. 

Nas palavras de Burke, 
 

[...] aqueles que tentam nivelar nunca igualam. Em todas as sociedades, 
consistindo em várias categorias de cidadãos, é preciso que alguma delas 
predomine. Os niveladores, portanto, somente alteram e pervertem a 
ordem natural das coisas, sobrecarregando o edifício social ao suspender 
o que a solidez da estrutura requer seja posto no chão (BURKE, 2014, 
p.70). 

 

Observa-se um pensamento conformista e de base teológica bastante forte, de 
aceitação das condições de miserabilidade e pobreza, pois é algo advindo da “vontade 
Divina”, no entanto, tal apreensão apenas visa à manutenção da ordem vigente. Para além, 
sua concepção acerca da Revolução difere do que elucida as correntes progressistas que 
vêem na mesma, um instrumento de transformação social na busca por uma nova ordem 
societária com princípios divergentes do capitalismo. 

Após os pensamentos do teórico Edmund Burke a tradição conservadora amplia o 
eixo temático antirrevolução voltando-se contra o proletariado. Como salienta Souza 
(2016), o governo de Napoleão Bonaparte imperador francês (1769-1821), utilizou o 
discurso conservador do Partido da Ordem sob qual o lema era “A França pede acima de 
tudo tranquilidade”, além de defender a ideia de meritocracia e liberdade do mercado, o 
que cria circunstâncias para sujeitos de extrema-direita baseados no discurso de ordem 
como Donald Trump nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro no Brasil, Marine Le Pen na 
França, entre tantos outros. 

Tal pensamento perpassa inúmeros outros autores defensores do 
conservadorismo liberal, a exemplo de Otto Von Bismarck, responsável pela ideia de 
seguro social. Tal sistema protetivo destinado apenas aos trabalhadores formais das 
indústrias possui  caráter compulsório e contributivo. Cabe salientar que, esses preceitos 
foram inspiração para a construção de um dos tripés do sistema de proteção social 
brasileiro da Seguridade Social, a previdência social. O que demonstra que as políticas 
protetivas brasileiras limitam a lógica social e restringe a universalização da seguridade 
social. Sendo assim, seu caráter dual, se mantem associado à lógica liberal do capitalismo. 

É conveniente lembrar que o capitalismo, mundialmente dominante, sofre 
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reiteradas críticas à descrição realizada por Marx. De fato, detivemos constantes 
mudanças sofridas ao longo de décadas até sua “face contemporânea”, todavia, todo 
esforço intelectual na busca por desvendar o capitalismo apontando sua origem, seu 
desenvolvimento, suas contradições e suas consequências para a sociedade são 
imprescindíveis para comprovar que sua essência permanece a mesma, calcada na 
exploração, dominação e na busca incessante pelo acúmulo e, contemporaneamente, de 
maneira ainda mais tênue, utilizando-se do conservadorismo como mecanismo 
ideológico. 

Ainda de acordo com Souza (2016), o conservadorismo estrutura-se no 
capitalismo monopolista e logo mais se consolida como pensamento antirrevolucionário 
e anticomunista, no entanto, seu auge é no pós-guerra e no período da política de 
macarthismo e de “caça as bruxas”349. 

 
Tal sentido convergente consiste na manutenção e preservação da ordem 
institucional capitalista, mas com a peculiaridade do fortalecimento das 
tendências de direita e extrema-direita - filofascistas na vertente norte 
americana - na condução do Estado, das políticas públicas e na relação 
com 208 à sociedade civil e com os indivíduos. Sendo assim, o 
conservadorismo aparenta representar o recrudescimento das 
perspectivas de retrocesso civilizatório, de maneira mais acentuada que 
o neoliberalismo (SOUZA, 2016, pp. 207-208). 
 

Podemos enfatizar a “corrente conservadora” então, como um instrumento 
utilizado para disseminar o ódio e o preconceito pelas classes subalternas, com plena 
finalidade de manutenção da ordem vigente e da propriedade. Afinal, como pudemos 
observar, o mesmo diverge de conceitos antinaturais, assim como da igualdade, da 
democracia, de direitos inalienáveis entre outros. 

O século XX é um período marcado por conflitos e guerras, vivenciamos um 
verdadeiro colapso do mundo humano. Logo após sairmos da I Guerra Mundial o fascismo  
e o nazismo foram conceituados como movimentos contrarrevolução e temos a barbárie 
do genocídio judeu calcada na exacerbação do sentimento racista. O pensamento 
conservador dominava os ideais de Hitler, para ele as raças “inferiores” estavam 
destinadas a serem dominadas, esse seria o conservadorismo nacionalista advindo ainda 
do pensamento de Burke com sua valorização das sociedades hierárquicas. 

De certo, o conservadorismo clássico é fundado em ideias irracionalistas, como o 
nazismo se apresenta, entretanto, na contemporaneidade o mesmo ganha novas 
características, novos embasamentos. Podemos enfatizar a contribuição de Hannah 
Arendt para o conservadorismo com seu conceito de totalitarismo350 uma vez 
interpretado pelos conservadores. Seu pensamento foi amplamente utilizado pelo 
pensamento conservador sobre ideologias “fascistas” e “socialistas” no instante em que 
nivelam as experiências do nazismo de Hitler e da experiência pós-capitalista da União 
Soviética de Stalin. Em tal perspectiva, o conservadorismo imputa ideologias socialistas e 
comunistas antidemocráticas e desumanizadoras por não “respeitarem” a propriedade – 

 
349 O período de “caça as bruxas” ocorreu na Europa entre os séculos XV e XVIII havendo uma série de atos 
punitivos de cunho religioso cujo objetivo era a regularização das condutas morais e sexuais das mulheres, 
controle demográfico e regras sociais que contribuíssem com o sistema (NASCIMENTO, 2018). 
350 Para um aprofundamento ler: ARENDT, H. As Origens do Totalitarismo: imperialismo, a expansão do 
poder. Rio de Janeiro: Ed. Documentário, 1976. 
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fato muito presente nos discursos da extrema direita brasileira. 
No Brasil, o conservadorismo adere a concepções liberais no tocante a economia e 

no campo das ciências sociais apresenta uma decadência ideológica crítica, isto é, um 
pensamento pragmático, acrítico351 (SOUZA, 2016). Nele há uma guerra ideológica pela 
rejeição ao aborto, uma ênfase na concepção de família como instituição formada 
exclusivamente por homem e mulher, além da rejeição ao Estado de bem estar social. Ou 
seja, observa-se que tais propostas contribuem para a intolerância, o imperialismo, a 
discriminação e o darwinismo social. 

As ideias de pensadores conservadores ganham impulso com a crise estrutural do 
capital, como salienta Mészáros (2002) que, logo mais são incorporadas em 2016 pelo 
programa político do republicano Donald Trump e têm fortes influências no debate 
conservador brasileiro. Para Souza (2016, p.172), 

A ascensão do projeto conservador no Brasil, portanto, constitui-se como uma 
particularidade, um elemento de uma trajetória mais abrangente, liderada pelas 
tendências políticas e intelectuais decisivas, principalmente, nos Estados Unidos.  

Isto é, o pensamento conservador brasileiro possui fortes influências de maneira 
abrangente, com o fortalecimento de uma nova direita, inspirada especialmente no 
modelo americano. 

Mais precisamente após o ano de 2010, no Brasil, o jogo político da direita e 
extrema- direita voltou-se ao discurso antipetista. Claramente seu discurso acusava o 
Partido dos Trabalhadores de uma decadência moral, que levaria o país a uma falência no 
âmbito econômico e uma desordem moral e política, baseado num caráter “comunista” - 
percebe-se que tal fato possui características semelhantes ao que ocorreu com o golpe de 
1964 em relação ao presidente João Goulart. Não podemos deixar de citar a influência do 
pensamento de Olavo de Carvalho352, o “oráculo” ou “professor” da nova direita 
emergente no Brasil, adepto do terraplanismo e com características de delírio e 
perseguição ao “comunismo” brasileiro. 

Nos anos subsequentes, por volta de 2016 a diante, o discurso de ódio, evidenciado 
inclusive no parlamento através da bancada evangélica e na própria internet, estabelece 
perseguições políticas, xenofóbicas e ideológicas. E o mesmo discurso de preconceito nas 
reflexões de Burke são atualizadas e disseminadas por todo país, todavia, 
contemporaneamente, de maneira vertiginosa, adeptos de Olavo de Carvalho e outros. 
Temos então um fortalecimento de uma nova direita, que desde julho de 2013, se 
consolida como uma preocupação ao futuro da democracia no país. 

De acordo com Avritzer (2016), em “Impasses da democracia no Brasil”353, tal 
fenômeno ocorreu devido alguns fatores importantes. Dá-se ênfase que o Brasil é um dos 
países com democracia mais forte e consolidada, entretanto, Avritzer alega que estamos 
vivenciando uma situação “incômoda” aberta com o impeachment contra a presidenta 
Dilma em 2015/2016. 

Para o autor, alguns dos fatores que impulsionaram tal ocorrido foram o 
presidencialismo de coalizão, os limites da participação popular, os paradoxos de 

 
351 Acriticidade relaciona-se a condição de passividade ao que está imposto, sem buscar adentrar nas 
raízes do que está sendo discutido 
352 Esse “pseudo filosófico”, exerce forte influência junto ao governo Bolsonaro, sendo inclusive, 
responsável pela indicação de dois ministros. Ver matéria publicada em 
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2019/05/entenda-a-relacao-de-olavo-de-carvalho-com-
bolsonaro- e-os-embates-com-os-militares-cjveas60i01s701peog1ywsgf.html. 
353 Para uma análise mais profunda ler: Leonardo Avritzer. Impasses da Democracia no Brasil. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2016. 
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combate à corrupção, a perda de status das camadas médias e o novo papel do judiciário 
brasileiro. Sendo assim, temos um conjunto de fatores que corroboraram para o 
fortalecimento de uma direita/extrema-direita emergente das próprias camadas médias 
da sociedade brasileira que se formou nos últimos anos. Para Demier e Hoeveler (2016, 
p.273), “esta denominada “nova direita” cujas palavras de ordem são o combate ao 
“comunismo”, ao “bolivarianismo” e claro, à corrupção, representa o que há de mais 
conservador em pleno século XXI.”. 

Para além, o que observamos por parte do Estado nos últimos anos são fortes 
ataques às conquistas sociais dos últimos anos, a exemplo do desmonte do sistema de 
proteção social brasileiro através das contrarreformas; do crescimento dos setores 
privados da educação; o desmonte histórico do Sistema Único de Saúde, das Medidas 
Provisórias contra direitos previdenciários; da tentativa de redução da maioridade penal 
(PEC 171); da violência contra mulheres, negros e homossexuais. Até mesmo o retorno da 
Marcha da Família com Deus pela Liberdade, evento que serviu de apoio ao golpe de 1964. 

Tais ataques se configuram estratégias de consolidação dos princípios neoliberais 
em uma sociedade que desde o ano de 2003 abre um sintetizado espaço para a agenda 
social, mesmo sem deixar de salientar que o governo Lula se limitou a avanços no campo 
das políticas sociais, que em sua grande maioria possuem caráter focalizado e incipiente. 
Nota-se que o pensamento conservador liberal no Brasil se destaca com sua forte crítica 
ao Estado, acusando-o de paternalista, gigantesco, em termos coloquiais comumente 
utilizados, as políticas sociais são utilizadas para “sustentar vagabundos” e os direitos  
humanos para “defender bandidos”. 

Para tanto, notemos que são ignoradas as expressões da Questão Social como 
oriundas de um sistema que possui sua essência na desigualdade e, assim como 
pensadores conservadores laicos, tais manifestações da Questão Social – deslocamento 
forçado de pessoas, desemprego, desproteção na velhice, fundamentalismo religioso, 
fome, violência, desigualdade econômica e social, supressão de direitos entre tantos 
outros – são vistas apenas como desdobramentos naturais da “vontade divina” para toda 
e qualquer sociedade. Com isso o conservadorismo se configura um forte instrumento que 
contribui para tais problemáticas serem acentuadas em diversas esferas da nossa atual 
sociedade, configurando-se uma verdadeira barbárie social. 

4 CONSERVADORISMO E ALGUMAS EXPRESSÕES DA BARBÁRIE CONTEMPORÂNEA 
 
Juntamente com a crise estrutural do capital e a utilização do conservadorismo 

como instrumento ideológico de manutenção da ordem vigente há o agudizamento das 
expressões  da Questão Social,o que leva a uma verdadeira barbárie da vida humana em 
nossa atual conjuntura. A árdua luta pela propriedade privada da terra e dos meios de 
produção atingem diretamente as condições de vida da população e consagra a destruição 
de direitos historicamente conquistados, assim como apresentando uma série de 
expressões da barbárie contemporânea. 

Desses, na atualidade, o mais bárbaro processo de expropriação de direitos pode 
ser considerado o que leva milhares de pessoas à condição de refugiados. Segundo Acnur 
- agência da ONU - estamos vivenciando os maiores índices de deslocamento já 
registrados. Até junho de 2019 são cerca de 70,8 milhões forçadas a se deslocar em todo 
o mundo. Essa causa se dá em decorrência de inúmeros fatores, são fugitivos de guerras, 
de perseguições políticas, são seres humanos expropriados de sua terra entre outros. 

Tais indivíduos são extraídos de suas vidas, histórias, raízes, em decorrência de 
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atos de guerras civis, violência, desastres naturais, por razões econômicas como pobreza 
absoluta e tantos demais. São famílias, crianças, jovens que perderam tudo e buscam um 
lugar no mundo apenas para viverem, entretanto, algumas expressões do 
conservadorismo como a xenofobia, nacionalismo e intolerância desumanizam e 
alimentam o ódio e a perda do sentido do humano genérico. 

A onda conservadora ataca fortemente a entrada de refugiados nos países. Na 
Europa vivenciamos as barreiras impostas por vários países, temerosos por perderem 
territórios e utilizando aspectos culturais como argumento contra a entrada dos 
imigrantes. No Brasil, ainda de acordo com a Acnur, apenas no ano de 2018 o país 
reconheceu um total de 1.086 refugiados de diversas nacionalidades, atingindo a marca 
dos 11.231 refugiados (ONU, 2019). Outro aspecto da onda conservadora na atualidade é 
a barbárie da intolerância e do fundamentalismo religioso. Os ataques e atentados 
terroristas pelo Estado islâmico em diversos países e suas demonstrações de força como 
as marchas machistas, leilão de jovens meninas entreoutros absurdos revelam um 
caráter altamente conservador. Tal conservadorismo descrito por Mauro Iasi, 
 

[...] não pode ser entendido em si mesmo, ele é expressão de algo mais 
profundo que o determina. Estamos convencidos que ele é uma expressão 
da luta de classes, isto é, que manifesta em sua aparência a dinâmica de 
luta entre interesses antagônicos que formam a sociabilidade burguesa. 
Nesta direção é importante que comecemos por delinear o cenário no 
qual o conservadorismo se apresenta (IASI, 2015, p. 5). 

 
Os ataques cometidos pelo Estado islâmico justificam sua violência em nome da 

religião, com uma interpretação equivocada acerca da religião, como a exemplo seu 
ataque a Paris alegando a mesma ser “capital do vício e da perversão”. Tal 
conservadorismo vem atraindo um contingente de jovens sem projeto coletivo de futuro. 

Podemos apresentar também a supressão e o antagonismo aos direitos humanos. 
Cotidianamente a barbárie se apresenta de forma “democrática”, através da supressão de 
direitos historicamente conquistados. A proposta de redução da maioridade penal, do 
estatuto da família, a criminalização da homofobia, as críticas à Lei Maria da Penha, a 
criminalização do aborto, além da destruição da natureza e dos direitos dos povos 
indígenas e quilombolas entre outros, todos fundamentados com base na intolerância 
religiosa. 

Observemos então, que ao longo desse trajeto desde o processo colonizador do 
eurocentrismo o conservadorismo se fez presente na busca pela dominação e apropriação 
do Outro (DUSSEL, 1993). Dentre as concepções sobre conservadorismo, a 
predominância da irracionalidade e pragmatismo são bastante forte. Em especial, o 
conservadorismo contemporâneo que vivenciamos possui uma ideologia com finalidade 
que parte em busca da manutenção da hegemonia das classes dominantes, além da 
segregação das minorias e está presente na figura do Estado trazendo consequências à 
sociabilidade, com ramificações em diversas tendências, vertentes e formações sociais. 

É importante destacar que a Constituição Cidadã de 1988 trouxe consigo uma série 
de ações e políticas públicas voltadas à construção do Estado Social. Sem dúvidas é um 
texto de suma importância, inclusive no tocante a liberdade de expressão após a 
superação do regime totalitário que durou 20 anos, além da mesma promover liberdades 
civis, direitos e garantias fundamentais do cidadão. 

Todavia, atualmente, confunde-se liberdade de expressão com discursos 
opressores de mero caráter de opinião. Destaca-se o parlamento brasileiro, que desde a 
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eleição de 2014 configura-se o mais conservador já visto desde 1964, como salienta 
Nogues (2019), sobretudo a “bancada evangélica”, a “bancada da bala”354 e outros, 
utilizando-se de um discurso de ódio incitando a discriminação e hostilização, baseado 
em orientação sexual, religião, gênero, raça, condição física entre outros. Podemos citar a 
exemplo o discurso do, na época então parlamentar, Jair Bolsonaro ao explicitar que “ter 
filho gay é falta de porrada”, ou que não estupraria sua colega parlamentar Maria do 
Rosário (PT/RS) por “ela não merecer.” 

O agora presidente Jair Bolsonaro (eleito em 2018) já foi, inclusive, condenado355 
a pagar 150 mil reais de indenização ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDDD) por 
danos morais devido a declarações homofóbicas e racistas feitas no programa CQC da TV 
Bandeirantes no ano de 2011. Ele também já atacou comunidades quilombolas e à 
população negra em geral pelo fato de incitar preconceito e discriminação às 
comunidades quilombolas. 

Sua fala foi a seguinte: “Eu fui num quilombo. O afrodescendente mais leve lá 
pesava sete arrobas. Não fazem nada! Eu acho que né”. 

Vale salientar que essa fala totalmente racista, nega o horror dos quatrocentos 
anos de escravidão dos povos negros que foram torturados, explorados, abusados e 
assassinados no Brasil. Povos que além de ter negado o direito à alfabetização também 
lhes foi negado o direito de cultuar suas próprias religiões, gerando uma dívida histórica 
não apenas monetária356, mas também ética e cultural. Nesse viés, o Estado tem 
responsabilidade direta  em face do racismo estrutural que vivemos no Brasil hoje e, não 
deveria ter posicionamentos conservadores e preconceituosos acerca de assuntos 
extremamente complexos. 

Hoje, na função de presidente da república, tais falas continuam sendo 
reproduzidas, ainda que, com teor mais leve. Os principais elementos constitutivos da 
imagem do atual presidente do Brasil são ódio, medo, espetáculo e armas. A luta pelo 
armamento da população foi uma de suas primeiras atitudes quanto presidente 
juntamente com a Bancada da Bala. O mesmo utiliza o discurso do medo colocando o 
“delinquente” no rol daqueles que não devem usufruir do direito à vida, por “escolha” 
terem abandonado o direito à cidadania para entrarem no mundo do crime, afinal, 
“bandido bom é bandido morto”. 

Tais falas proferidas pela maior autoridade do país além de revelar uma 
irresponsabilidade muito grande, trás no seu conteúdo, um teor conservador bastante 
perigoso, para a nação brasileira, sobretudo, por incitar o discurso de ódio. Dados da ONG 
austríaca Transgender Europe, o Brasil é o país que mais mata LGBTs e, segundo relatório 
do Ministério dos Direitos Humanos realizado em 2018 sobre violência contra LGBTs, no  
país há disparidade em grupos ou setores que foram historicamente discriminados como 
negros e mulheres. Para o Ministério dos Direitos Humanos “a sociedade Brasileira está 
ancorada por princípios de heteronormatividade, cisnormatividade, e os binários de sexo 
e gênero” (BRASIL, 2018, p.74). Além disso, fica explícito no relatório que a sociedade 
brasileira é altamente sexista, machista e misógina. Isso é, trata-se de ideias altamente 

 
354 “Bancada da bala” é um nome pejorativo usado para referir à frente parlamentar composta por 
políticos que defendem o armamento civil, flexibilização de leis relacionadas a armas e contra políticas 
desarmamentistas. 
355Notícia publicada no site do jornal O Globo. Acessar através do link 
https://oglobo.globo.com/brasil/justica- mantem-condenacao-de-bolsonaro-pagar-150-mil-por-
declaracoes-homofobicas-racistas-23654087. 
356 A dívida monetária brasileira com os negros se dá pelos séculos de exploração de seu trabalho e de 
suas vidas que construíram grande parte da riqueza que possuímos hoje no país. 
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conservadoras que perpassam todos os contextos sócio-históricos do país e se fortalecem 
em nossa atual conjuntura. 

O discurso propagado pelo presidente da republica, é fortalecido por praticamente 
todas as pessoas que compõem o seu governo, independentemente, do cargo que ocupem 
e, por uma grande parcela da população, em especial os que fazem uso das redes sociais. 
Esse discurso de ódio explicitado na internet é embasado (e reproduzido) em 
pensamentos superficiais de páginas de redes sociais, a exemplo da “Opressor 2.0” que 
possui mais de um milhão de seguidores entre tantas outras páginas. Tais indivíduos em 
sua grande maioria, de acordo com os dados da BBC Brasil é composta por jovens entre 
16 e 34 anos de idade. Para além, vale apresentar uma pequena amostra dessa ideologia 
conservadora que é publicada na página virtual do Portal Conservador357. 

A violência também se configura uma impetuosa expressão da Questão Social no 
tocante a desigualdade social, meio familiar, pobreza, desemprego e outros aspectos 
serem influenciadores da violência ou tornarem os indivíduos mais vulneráveis ao mundo 
da criminalidade (BAIREL, 2004). Em nossa sociedade conservadora brasileira, além da 
afirmação de Bairel, acreditamos que tais indivíduos são também criminalizados e 
ameaçados pela própria violência advinda do Estado através de seu aparelho repressivo, 
a polícia. 

Os crimes cometidos pela polícia se tornam cada vez mais frequentes. Dentre 
chacinas como os massacres em presídios como Carandiru (1992) que terminou com a 
morte de 111 presos, a da Igreja da Candelária (1993) com 8 jovens assassinados, o 
massacre em Vigário Geral (1993) com 21 moradores da favela mortos. Para termos uma 
noção desse “estrago”, apenas no mês de maio do corrente ano de 2019, no intervalo de 4 
dias, 13 pessoas foram mortas em ações policiais no Rio de Janeiro, configurando o maior 
número de mortes por ações policiais nos últimos 20 anos358. Podemos citar o recente 
caso de Agatha359, de apenas oito anos de idade, morta por policiais em uma operação no 
dia 21/09/2019 no Complexo do Alemão. Uma verdadeira matança policial, ganhando 
dimensão de um genocídio social. 

Além disso, os crimes mais recorrentes explicitados nos jornais televisivos e 
demais como assaltos, homicídios, tráfico e outros podem simbolizar uma luta por bens 
produzidos  de modo coletivo, em uma sociedade que tem origem na desigualdade social. 
Tal fenômeno multifacetado, transmitido pela mídia sensacionalista ou pelo próprio 
governo atual através de pensamentos conservadores, gera o medo social. Nesse contexto, 
a fala do Presidente Jair Bolsonaro “violência se combate com violência” afirmada no 
programa The Noite que foi ao ar em 21/03/2017 revigora pensamentos conservadores 
primitivos e arcaicos como método de combate à violência e a torna uma forte expressão 
da banalização contemporânea. 

 
 
 
 

 
357 Uma das principais referências para o conservadorismo brasileiro se encontra no link: 
http://portalconservador.com/ 
358 Ver notícia completa sobre as maiores chacinas no Brasil em: https://g1.globo.com/rj/rio-de- 
janeiro/noticia/2019/05/07/pelo-menos-13-pessoas-morreram-em-acoes-policiais-em-tres-dias-no-
rio.ghtml. 
359 Ver noticia sobre o caso de Agatha em: https://www.diariodocentrodomundo.com.br/agatha-8-anos-
nem-a-primeira-nem-a-ultima-morte-de-uma-guerra-perdida-por-fernando-brito/. 

http://portalconservador.com/
http://www.diariodocentrodomundo.com.br/agatha-8-anos-nem-a-
http://www.diariodocentrodomundo.com.br/agatha-8-anos-nem-a-
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5 CONCLUSÃO 
 

A partir da análise realizada ao longo do trabalho pode-se concluir que o 
desenvolvimento do sistema capitalista possui em sua raiz, a desigualdade como principal 
essência e em sua fase vigente há um agudizamento de tais problemas. São evidenciadas 
de maneira ainda mais tênue na atualidade as multifacetadas expressões da “questão 
social” em forma do deslocamento forçado de pessoas, da intolerância, da discriminação 
racial, de gênero e sexualidade entre tantos outros citados ao longo do estudo. 

É importante ressaltar que a luta da burguesia pela propriedade privada e pelo 
poder econômico utiliza instrumentos ideológicos como forma de manutenção da ordem 
e o mais evidente é o conservadorismo. Tal instrumento naturaliza a pobreza, a 
desigualdade e busca manter padrões primitivos e arcaicos de sociabilidade, de 
comportamentos e ordenamentos. Diante isso, o atual Estado brasileiro ignora e nega 
dívidas históricas, dissemina ódio e preconceitos, tudo com o propósito deliberado de 
garantir a hegemonia neoliberal. Como se não bastasse, desmonta o sistema de proteção 
social; ataca os direitos humanos através de discursos toscos; busca atender o capital 
ignorando princípios e direitos historicamente conquistados; dissemina a indiferença 
frente à banalização da vida humana que presenciamos em nossa atual conjuntura. 

Assim, nessa breve análise, pode-se destacar que o combate ao conservadorismo é 
parte de um enfrentamento ainda maior, de combate a toda forma de discriminação, 
opressão  e exploração, ou seja, de combate à barbárie que vivemos, do fascismo, da onda 
de ódio que assola o país. Faz-se necessário mais do que nunca a luta em defesa dos 
direitos e interesses da coletividade, no meio acadêmico e social, na busca pela superação 
do atual sistema por uma nova forma de sociabilidade sem dominação de classe, gênero, 
pobreza e desigualdades. 
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA AS MULHERES NEGRAS E A SUA 
INVISIBILIDADE DIANTE DO SISTEMA JUDICIÁRIO.360 

 
Maria Eduarda Rocha Nascimento 

Mariana Viana 
 
1. INTRODUÇÃO  

 
As mulheres negras são historicamente invisibilizadas e essa invisibilização 

perdura até os dias hodiernos, de modo que é percebida através da omissão do Estado 
diante das violências doméstica e familiar contra tais mulheres negras, que não recebem 
o mesmo tratamento que as violências sofridas pelas mulheres brancas pelo Poder 
Judiciário. É nítido que os aparatos normativos têm sido muito mais eficazes, produzindo 
efeitos concretos, como a redução dos índices de homicídios de mulheres brancas através 
da Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006). Assim sendo, foram utilizados no presente artigo 
dados que quantificam a violência sofrida por essas mulheres no Brasil e que evidenciam 
quão racializadas e opressoras são algumas instituições brasileiras. 

O objetivo deste texto é retratar e evidenciar as vulnerabilidades e especificidades 
da mulher negra diante de toda problemática da violência doméstica e familiar, para que 
dessa maneira seja exposto e divulgado que os altos índices encontrados nas pesquisas 
analisadas não são resultados casuais, mas resultados de uma série de opressões sofridas 
por essas mulheres. 

 
2. MULHER NEGRA NA SOCIEDADE E O FEMINISMO NEGRO 

  
Quando nos deparamos com a violência doméstica no Brasil, há uma enorme 

disparidade entre as mulheres negras e brancas, seja na quantidade ou na brutalidade dos 
casos, as mulheres negras apresentam números sempre maiores no que diz respeito a 
essa violência. A partir de dados colhidos pelo Atlas da Violência de 2019 (BRASIL, 2019), 
observou-se que entre os anos de 2007 a 2017 a taxa de feminicídios entre não-negras 
aumentou de 3,0 para 3,2, enquanto a taxa de feminicídios das mulheres negras aumentou 
de 4,3 para 5,6. Assim, faz-se necessário compreender as especificidades dessas mulheres 
no tocante a intersecção das vulnerabilidades de raça, classe e gênero. 

A história que nos é ensinada desde cedo nas escolas é na verdade, como toda 
história, uma construção da classe social dominante que escolhe a versão que lhes é mais 
conveniente repassar para a sociedade. Diante disso, podemos observar uma grande 
problemática no que diz respeito à população negra: o modo como a historiografia 
dominante se utiliza de uma representação simbólica dos negros na sociedade brasileira, 
durante e após a escravidão, chegando até os dias atuais.  

Desse modo, de acordo com Scotti e Piza (2015) podemos inferir que houve 
diversos processos histórico-dominantes que construíram o mito da democracia racial - 
da falaciosa diversidade harmoniosa do povo brasileiro - e o mito da modernidade - 
defende-se que os negros não foram vítimas da escravidão, foram vítimas de si mesmos e 

 
360 Trabalho orientado pelas professoras Caroline Sátiro de Holanda e Tatyane Guimarães Oliveira e 
produzido no âmbito das atividades do Grupo Marias de extensão e pesquisa em gênero, educação popular 
e acesso à justiça ligado ao Centro de Referência em Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba.  
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de suas incapacidades, e que a colonização foi uma libertação de uma vida bárbara em que 
os negros e indígenas se encontravam.  

Por meio dessa construção histórica podemos afirmar que há uma ocultação da 
presença ativa do povo negro, justificada por uma suposta incapacidade natural-histórica 
e da falsa representação da escravidão benigna, ou seja, a visão que mais convém aos 
brancos, em que se defende a tese de que os negros foram beneficiados na época da 
escravidão, pois tiveram oportunidade de conviver com seres superiores a eles, que 
seriam os brancos (SCOTTI; PIZA, 2015). Assim, há uma justificação da perpetuação da 
escravidão no Brasil e da manutenção das hierarquias sócio raciais, atribuindo à "raça 
negra" os males da própria escravidão da qual foram, e são, vítimas. Portanto, o 
monopólio de produção de discursos somado à exclusão e repressão da população negra, 
origina a necessidade de um mito de impossibilidade de memória, que dificulta um 
contato institucional com o passado, baseado no monopólio de produção de discursos 
sobre o passado.  

A partir desse contexto, ao voltarmos para a análise do contexto vivenciado pelas 
mulheres negras, a representação simbólica se torna ainda mais cruel, em geral, estas são 
representadas na história como escravas, mucamas, amas de leite, mães pretas, mulatas 
hipersexualizadas e, posteriormente, como empregadas domésticas, em empregos 
subalternizados, com corpos coletivos e de comum acesso de todos, ou seja, retratadas 
como seres inferiores, que devem subordinação tanto aos homens negros, quanto às 
mulheres e homens brancos. Nesse contexto, citamos Fabiana Carneiro da Silva:   

 
Somando-se ao estereo tipo da “mulata”, a “ma e preta” configura a outra 
forma com que a mulher negra foi principalmente representada pela 
literatura alçada a  condiça o de nacional no Brasil. Em ambas as 
representaço es, tolhe-se a possibilidade de que essa mulher seja 
representada subjetivamente enquanto ma e, na medida em que, num dos 
casos ela e  este ril (conforme indica o termo “multa”, do qual deriva 
“mulata”, que se refere a  espe cie resultante do cruzamento entre um 
cavalo e um jumento) e, no outro, sua relaça o com o pro prio filho e  
invisibilizada. Ainda, a inserça o do elemento “preta” como caracterizador 
da ideia (ta o essencializada) de “ma e” demarca com intensidade a 
racializaça o e a posiça o subalterna atribuí da a  mulher negra, 
formalizando, um sistema em que a justaposiça o dos dois termos gera um 
curto-circuito sema ntico (SILVA, 2018, p. 1). 

 

Diante disso, é importante ressaltar que diversas mulheres negras que fizeram 
história em nossa sociedade, não possuem o devido reconhecimento. Assim, é o 
feminismo negro que busca evidenciar essas mulheres negras, protagonistas de tantos 
episódios de nossa história. Objetivando que, ao enfatizar essas mulheres, também ocorra 
o fortalecimento e empoderamento das mulheres negras da atualidade.  

As histórias dessas mulheres, mesmo que muitas vezes invisibilizadas e esquecidas 
por grande parte da população, foram de suma importância para as mulheres negras na 
luta e na resistência. Ao resgatarmos algumas reflexões e análises dessas mulheres, é 
possível compreender um pouco a abissal desigualdade que existe deste grupo específico. 
Podemos destacar um discurso proferido Sojouner Truth, em resposta a um homem que 
defendia que as mulheres deveriam ser tratadas como princesas, contando com auxílio 
para subir em carruagens e atravessar lugares, em que Truth responde: 
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E não sou eu uma mulher? Olhem para mim! Olhem para o meu braço! Eu 
capinei, eu plantei, juntei palha nos celeiros e homem nenhum conseguiu 
me superar! E não sou eu uma mulher? Eu consegui trabalhar e comer 
tanto quanto um homem - quando tinha o que comer - e também aguentei 
chicotadas! E não sou uma mulher? Pari cinco filhos e a maioria deles foi 
vendida como escravos. Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém, 
a não ser Jesus, me ouviu! E não sou eu uma mulher? (TRUTH, 1851). 

 
A partir desse discurso, percebemos o quanto a sociedade ocidental, machista e 

patriarcal, na qual estamos inseridas, ignora a existência das mulheres negras. Esse 
discurso, mesmo datando o ano de 1851 se mostra bastante atual, pois a invisibilização 
das mulheres negras é uma forte questão social que as colocam à margem da sociedade 
até os dias atuais. 

Como destaca Sueli Carneiro, em um discurso proferido em 2003, que retrata as 
especificidades das mulheres negras: 

 
Fazemos parte de um contingente de mulheres que trabalharam durante 
séculos como escravos nas lavouras ou nas ruas como vendedoras, 
quituteiras, prostitutas [...] Mulheres que não entenderam nada quando 
as feministas disseram que as mulheres deveriam ganhar as ruas e 
trabalhar! [...] Quando falamos que a mulher é subproduto do homem, 
posto que foi feita da costela de Adão, de que mulher estamos falando? 
Fazemos parte de um contingente de mulheres originárias de uma cultura 
que não tem Adão [...] (CARNEIRO, 2003, p. 49). 

 
Sendo assim, a invisibilidade das inúmeras peculiaridades que envolvem as vidas 

das mulheres negras, prejudicam a inclusão desse grupo vulnerável em nossa sociedade, 
causando marginalização e, consequentemente, maiores casos de violência, em especial a 
doméstica. Diante dessa exclusão social, podemos constatar que a violência doméstica e 
familiar também é invisibilizada, apesar de ser uma realidade na vida das mulheres 
negras. 

Toda essa mentalidade racista e patriarcal que legitima o domínio sobre as 
mulheres, e ainda mais sobre as mulheres negras, foi construída e enraizada durante os 
séculos. 

 
Fazendo um retrocesso da história da civilização, as pesquisadoras 
feministas dos anos 60 revelaram que o controle da reprodução da força 
de trabalho da mulher, a manipulação de seu corpo a ponto de torná-la 
totalmente alienada diante dele, seu alijamento da produção social, 
intelectual e política, sua subordinação ao homem é permanentes. [...] O 
mesmo ocorre com a agressão, a violência, a dominação, a 
superexploração do trabalho da mulher e sua inferioridade cultural e 
jurídica (ALAMBERT, 1986, p. 94).  

 
Desse modo, quando essas opressões se interseccionam em um relacionamento 

abusivo, faz com que os homens enxerguem as mulheres negras como ainda mais 
vulneráveis ao seu domínio e controle, assim, causando maior índice de violência 
doméstica nesse grupo de mulheres que continuam sendo abusadas, violentadas e 
exploradas na retrógrada sociedade em que vivemos.  
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3. A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM NÚMEROS 
 

3.1. Números oficialmente notificados 
 
Tomando o Atlas da Violência de 2019, produzido pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública (FBSP, Ipea, 2019), como principal fonte para os números analisados 
neste artigo, com enfoque na violência doméstica às mulheres negras, é válido pontuar 
que os dados divulgados referem-se ao período de 2007 a 2017.  

Além disso, é possível tomar como parâmetro de análise, também, o mapa da 
violência (WAISELFISZ, 2015), visto que este demonstra que a violência contra mulheres 
brancas diminui enquanto que a violência contra mulheres negras aumenta: 

 
Em menor escala, idêntico processo se observa a partir da vigência da Lei 
Maria da Penha: o número de vítimas cai 2,1% entre as mulheres brancas 
e aumenta 35,0% entre as negras.” [...] “As taxas de homicídio de 
mulheres brancas caíram 11,9%: de 3,6 por 100 mil brancas, em 2003, 
para 3,2 em 2013. Em contrapartida, as taxas das mulheres negras 
cresceram 19,5%, passando, nesse mesmo período, de 4,5 para 5,4 por 
100 mil. 

 

Desse modo, conclui-se que os equipamentos de proteção às mulheres têm 
atendido de forma satisfatória as mulheres brancas, pois, mesmo que a redução tenha sido 
mínima, não houve aumento - diferentemente da realidade das mulheres negras, a qual 
aumentou consideravelmente -, mas o racismo institucional tem afastado as mulheres 
negras de tal proteção, a qual é colocada enquanto promessa pela Lei Maria da Penha. 
Assim sendo, percebe-se que a democracia racial no Brasil não passa de um mito, ou 
melhor, de uma ideologia como falsa consciência - assim como exposto por Scotti e Piza 
(2015). 

Entre os anos de 2007 e 2017, o número de homicídios de mulheres no Brasil, em 
números absolutos, passou de 3.778 para 4.936. No entanto, ao analisarmos a partir de 
um recorte de raça, os assassinatos de mulheres negras aumentaram de 2.049 para 3.288, 
diferença de 1.239 casos. Enquanto isso, os homicídios de mulheres não-negras cresceram 
de 1.518 para 1.544, diferença de 26 casos (BRASIL, 2019). Sendo assim, podemos 
observar que houve um grande aumento entre as mulheres negras, ao mesmo tempo que 
entre as não-negras o padrão de crescimento se manteve. A partir dessa análise emergem 
diversas questões raciais, além das questões de gênero, relacionadas às especificidades 
das mulheres negras diante do cenário de violência doméstica que resultam nesses 
resultados estatísticos. 

Em conformidade a isso, é interessante se ater ao alto índice de eventos violentos 
letais intencionais contra as mulheres que ocorrem dentro da residência destas, 39,2%, 
pois torna-se necessário evidenciar que existe um tabu de que o ambiente doméstico é 
seguro para todos e que a violência só aconteceria fora dele, quando, como comprovado 
por tal dado  (BRASIL, 2019), por muitas vezes este é o local onde se encontra parte 
considerável da violência contra a mulher.  

Outrossim, percebe-se através do Atlas (BRASIL, 2019) que o índice de violência é 
maior nos feriados e no turno da noite. A partir disso, é possível relacionar tal dado à 
necessidade de haver uma atenção preventiva mais efetiva por parte das instituições de 
segurança pública, visto que, caso não haja, as taxas de violência serão mantidas - de certo 
modo, como resultado da engrenagem estatal, a qual, através da omissão do estado, age 
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de maneira negligente à situação pública. Ainda em conformidade com o Atlas da 
violência, é possível afirmar que o Estatuto do Desarmamento (ED) foi responsável pela 
queda considerável da taxa de violência em variados Estados, de modo que aqueles que 
focaram em uma política baseada na retirada das armas de fogo das ruas, conseguiram 
obter tal redução, como percebido no exposto: 

 
[…] em estados como São Paulo, o ED serviu como elemento propulsor 
para uma política focada no controle e retirada das armas de fogo das 
ruas, que já acontecia desde 1999. Nesse estado, considerando apenas os 
últimos 10 anos, a diminuição na taxa de homicídios por armas de fogo 
foi a maior do país (-43,9%). (BRASIL, 2019, p. 83). 

 
Ademais, os dados expostos não podem ser considerados absolutos, pois há mortes 

que foram contabilizadas por causa indeterminada, de modo que não é possível 
categorizá-las em nenhuma das supracitadas, e há violências que não chegaram a serem 
sequer notificadas. Isso se deve ao sistema de investigação governamental está sucateado, 
obsoleto e sobrecarregado, devido à falta de recursos (BRASIL, 2019). Somado a isso, 
como forma de atenuar tais questões, as Unidades Federativas (UFs), através de sua 
autonomia podem aplicar políticas públicas conduzidas pelas necessidades diárias de 
cada estado e é válido salientar que aquelas que aplicam tal política conseguiram reduzir 
a taxa de mortes por causa indeterminada, como exemplo cabe citar o Estado da Paraíba, 
o qual do período de 2012 a 2017, reduziu 19,4% dessas taxas (FBSP, Ipea, 2019).  

Ademais, é válido salientar que mesmo havendo uma redução em tal Estado, a 
Paraíba continua no ranking dos estados que mais matam mulheres- de modo que houve 
um aumento de 22 casos em 2017 para 34 em 2018, sendo a Paraíba a quarta maior alta 
em relação aos estados brasileiros, atrás apenas de Sergipe (163,9%), Amapá (145,2%) e 
Rondônia (100%)  (BRASIL, 2019). 

É possível relacionar os dados acima, com o fato de que a violência doméstica seria 
potencializada com o não cumprimento do Estatuto de Desarmamento, visto que foram 
apontadas as armas de fogo como principal elemento propiciador de suicídios, homicídios 
e assassinatos em massa e que as taxas foram reduzidas quando houve cumprimento de 
tal Estatuto; além disso, torna-se mais que necessário que as UFs utilizem de sua 
autonomia para criar políticas públicas com a intenção de reduzir e reprimir as possíveis 
violências, em especial às mulheres negras, as quais constituem maior parcela das vítimas, 
em seus estados.  

Nessa perspectiva, percebe-se que a atual política do governo brasileiro, de 
liberação das armas, não resultaria na diminuição do feminicídio, mas sim em uma maior 
legitimação das violências domésticas, e por consequência, em um aumento da taxa do 
feminicídio, pois, segundo o relatório Atlas da Violência, houve um crescimento de 30% 
desses crimes em ambiente doméstico com disparos de artefato bélico, o que evidencia a 
probabilidade de tal situação se tornar mais comum (BRASIL, 2019). 

A maior parte dos homicídios vitimam indivíduos com baixa escolaridade, que 
cursaram até o segundo ciclo do ensino fundamental incompleto (BRASIL, 2019). A partir 
disso, é possível relacionar com as especificidades da mulher negra, a qual possui, em 
suma, chances reduzidas de obter elevado grau de escolaridade e, por consequência, 
possui maior dificuldade em conquistar uma posição social e econômica de maior poder 
aquisitivo. Dessa forma, a mulher negra é afetada pela violência por uma questão que é 
consequência do racismo - a escolaridade, de modo que de forma indireta a raça continua 
sendo o fator determinante para tais violências. No entanto, vale salientar que conforme 
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exposto por Crenshaw (2002) torna-se necessário para superar ou enfrentar tais 
desigualdades e opressões a prática da interseccionalidade, a qual tem como base buscar 
um elemento em comum para enfrentar, visto que estas opressões se dão de forma 
concomitante e não em separado.  

 

3.2 Dificuldade na notificação 
 
Diante da problemática da violência doméstica, devemos destacar que há grandes 

dificuldades em notificar os casos, devido a diversos fatores, entre elas: a falta de denúncia 
de grande parte das vítimas e a dificuldade de notificação de violência doméstica por parte 
dos profissionais da saúde. Além disso, há pesquisas que revelam as relações entre os 
casos de violência doméstica denunciados e os feminicídios, comprovando a importância 
de criar e efetivar medidas públicas voltadas para a violência doméstica de acordo com os 
dados e também considerando a realidade por trás desses (BARUFALDI et al., 2017). 

De acordo com uma pesquisa Data Senado de 2013 (SOUZA et al. 2013), 20,7% das 
mulheres que admitiram ter sofrido violência doméstica nunca chegaram a denunciar a 
polícia. Assim, além da situação de extrema vulnerabilidade em que essas mulheres já se 
encontram, a falta de denúncias das vítimas ainda dificulta a implementação de políticas 
públicas que visem melhor a vida dessas mulheres, pois não permite que tenhamos dados 
mais aproximados da realidade e, consequentemente, não possuímos dimensão da real 
situação das mesmas. 

Em relação aos atendimentos no sistema de saúde, há grande dificuldade na 
identificação e notificação dos casos pelos profissionais de saúde, o que ocorre por 
diversos fatores como medo dos profissionais de sofrerem retaliações, dificuldade ou 
constrangimentos de preencher a ficha de notificação, sobrecarga no cotidiano do serviço, 
dificuldade em lidar com os casos e a impotência diante da situação de violência. Sendo 
assim, é evidente a importância e a necessidade das Redes de Atenção e Proteção às 
Pessoas em Situação de Violência, que, em geral, possuem maior experiência e habilidade 
para identificar e auxiliar da melhor forma nos casos de violência doméstica (BARUFALDI 
et al., 2017). 

Ademais, há uma comprovada relação entre os homicídios decorrentes das 
violências domésticas que são denunciadas, pois, a denúncia da mulher causa maior 
vulnerabilidade às agressões do parceiro, como não há a devida proteção para essa 
mulher e o homem em muitos casos permanece impune, a situação se agrava até que o 
parceiro retire a vida da mulher (BARUFALDI et al., 2017). 

Portanto, fica claro que não há como desvincular questões de saúde com o âmbito 
social e os profissionais de saúde não devem se atentar apenas para questões de saúde 
física, mas também estar alertas para saúde psicológica e emocional, podendo a partir 
disso, identificar uma situação de violência e evitar o agravamento dessa. 

 
4 LEI MARIA DA PENHA  

 
A Lei n° 11.340, de 7 de agosto de 2006 (BRASIL, 2006), conhecida como Lei Maria 

da Penha, foi uma grande conquista do ano de 2006, pois torna crime a violência 
doméstica e familiar e prevê mecanismo de enfrentamento a tais violências. A partir desta 
Lei ficou determinado que o enfrentamento à violência é dever do Estado e, além disso, 
define a violência doméstica e familiar- como qualquer ação ou omissão baseada no 
gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral 
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ou patrimonial em qualquer âmbito de relação com o agressor, independente da 
orientação sexual- e a tipifica em física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. 

Uma das grandes conquistas da Lei Maria da Penha foi a tipificação da violência 
doméstica como crime, que antes era considerada como “menor potencial ofensivo”, o 
qual prevendo como punição a aplicação de penas pecuniárias. Dessa forma, ao pontuar 
essa ação como crime, coloca a questão da violência contra as mulheres como um 
problema de saúde pública, pois segundo a Organização Mundial da Saúde: “as 
consequências do abuso são profundas, indo além da saúde e da felicidade individual e 
afetando o bem-estar de comunidades inteiras” (LEAL, 2009).  

Dessa forma, a violência de gênero é um problema que afeta a saúde física e mental 
das mulheres, e que tem consequências econômicas e sociais, as quais estão presentes 
cotidianamente em números absurdos- além de ser uma das principais causas dos 
elevados índices de homicídio a essas mulheres. Além disso, a Lei em questão possui um 
caráter de enfrentamento à violência e, também, de prevenção e assistência. Ademais, é 
importante ressaltar que ao enquadrar a violência como crime há o reconhecimento da 
violência doméstica como violação dos direitos humanos. 

Somado a isso, é interessante evidenciar que os efeitos da Lei Maria da Penha são 
reduzidos quando analisados sob a realidade da mulher negra, pois conforme o estudo 
feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2019) para o atlas da violência, 
entre 2007 e 2017, a taxa de violência para as negras possuiu um aumento de 29,9%, 
enquanto que a das não negras aumentou em 1,6%. Desse modo, a taxa de homicídios de 
mulheres negras chegou a 5,6 para cada 100 mil mulheres; já a de não negras terminou 
2017 em 3,2 para a mesma quantidade, conforme exposto pela Agência Brasil (EBC, 
2019). Com isso, pode-se inferir que os efeitos da Lei em questão têm alcançado, em suma, 
as mulheres não negras, deixando à margem desta proteção às mulheres negras e suas 
devidas especificidades, que as tornam mais vulneráveis.  

O Ipea conclui que a adoção das políticas públicas pelo estado está diretamente 
ligada à efetividade da Lei, pois as regiões que se mobilizaram menos para implementar 
tais mecanismo de combate à violência contra a mulher registraram um maior número de 
feminicídios, como o caso da região norte, a qual obteve um aumento de 0,8 para 1,4 a 
cada 100 mil mulheres em quatro anos (2004-2008). A partir disso, percebe-se que 
somente a lei em questão não é capaz de modificar a realidade de inúmeras mulheres, mas 
que torna-se imprescindível a ação por parte dos responsáveis públicos, em especial para 
alterar a situação de elevados índices de violências, especialmente, as mulheres negras, já 
que foram as menos contempladas com tal projeto, pois enquanto que o índice de 
homicídios de mulheres brancas diminui, o de mulheres negras aumenta. 

 
As taxas de homicídio de mulheres brancas caíram 11,9%: de 3,6 por 100 
mil brancas, em 2003, para 3,2 em 2013. Em contrapartida, as taxas das 
mulheres negras cresceram 19,5%, passando, nesse mesmo período, de 
4,5 para 5,4 por 100 mil, o que elevou o índice de vitimização das 
mulheres negras de 22,9% (2003) para 66,7% (2013). (WAISELFISZ, 
2015, p.31-32).  

 
Werneck (2010), ativista do movimento de mulheres negras brasileiro e dos 

direitos humanos, afirma que a Lei Maria da Penha mesmo sendo premiada 
internacionalmente, não garante a proteção das mulheres negras, as quais são as maiores 
vítimas de violência doméstica no Brasil. 
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A partir disso, torna-se possível determinar que mesmo prevendo medidas de 
proteção à vítima e aperfeiçoamento dos mecanismos de justiça nos casos das violências 
tipificadas pela lei, ela tem tido efeitos muito utópicos para as mulheres negras, visto que 
na prática não as contemplam, seja por uma falta de mobilização dos órgãos públicos 
regionais ou até mesmo da invisibilização estrutural e cultural da realidade da população 
negra. Esta utopia ou até mesmo ideologia, no sentido utilizado por Marilena Chauí (2004) 
como falsa consciência,  permanece hodiernamente, pois há uma falsa crença de que a lei 
abarca a todas as mulheres que sofrem de violência de maneira igual, o que não retrata a 
realidade como tal, visto que as disparidades dos índices de crescimento da violência 
contra mulheres negras tem sido muito superior ao índice contra mulheres brancas, como 
mostrado no atlas (BRASIL, 2019), de modo que o enfrentamento à violência foi seletivo 
em sua efetividade. 

Ademais, através dessa problemática da lei não gerar efeitos concretos às 
mulheres negras, pode-se afirmar que a mulher é a maior vítima de tais violências por 
conta das desigualdades de gênero, e sendo esta mulher uma “mulher negra”- visto que 
como afirma Patrícia Hill Collins (2016), há uma intersecção entre raça, classe e gênero e 
não há como separar um âmbito dos demais, pois ambos andam juntos-  sofre além da 
desigualdade de gênero, o problema estrutural da sociedade brasileira atual, o racismo, 
que segundo Raíssa Jeanine Nothaft (PORTAL CATARINAS, 2019) “O racismo objetifica e 
diminui o valor humano de mais da metade da população brasileira”. 

Sendo assim, a mulher negra é duplamente violentada, pela questão de gênero e de 
classe; e sendo esta mulher, uma mulher negra de poder aquisitivo reduzido- possuindo 
baixa renda econômica- será triplamente violentada, o que caracteriza a realidade de 
parte considerável das mulheres negras, visto que essas não recebem as mesmas 
oportunidades que as demais e tem que lidar com especificidades, mesmo diante de uma 
realidade nacional adversa, que não a insere em seus projetos de maneira equitativa na 
prática, sendo está inserida, em suma, apenas na teoria. Nessa perspectiva, é interessante 
se ater ao fato de que sob ótica da Interseccionalidade (HILL, 2016), as opressões sofridas 
por mulheres negras se dão de forma concomitante, de modo que não se sofre uma 
violência por ser mulher e outra por ser negra, mas sim uma opressão que se articula em 
conjunto. 

Por fim, é de suma importância afirmar que os casos de violência contra as 
mulheres negras alcançam uma menor notoriedade e, por conseguinte, uma falta de 
justiça. Isso se deve ao fato de que a população negra sofre os efeitos da invisibilização no 
Brasil desde o período colonial e estas pessoas têm suas vozes silenciadas ou tidas como 
menos legítimas para tratarem da realidade que vivem, pois conforme Scotti e Piza 
(2015), a história brasileira teve um papel considerável na (des)construção dos direitos 
dos negros, visto que esta história é resultado de um filtro prévio que,  por longo período 
de tempo, considerou como legitimado, para relatar experiências das pessoas negras, os 
homens brancos com elevado poder aquisitivo em detrimento da invisibilização de, por 
vezes, parte considerável do sofrimento e de toda violência contra a população negra, 
visando consagrar a ideologia da democracia racial. Percebe-se, com isso, que a 
divulgação dos casos é de grande importância, pois garantem uma maior notoriedade e 
colocaria a questão de diversas mulheres negras em um espaço de visibilidade que 
atualmente somente é preenchido por casos de violência contra mulheres brancas. Dessa 
forma, através da visibilidade dos casos de tais mulheres em questão tornaria possível 
alcançar a justiça e o cumprimento e efetivação da Lei Maria da Penha- rompendo os 
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limites da utopia e provocando mudanças sociais reais. Ainda em conformidade a isso, 
Nadine Gasman, representante da ONU Mulheres no Brasil, afirma que:  

 
Os dados demonstram que recaem sobre as mulheres negras os impactos 
mais cruéis das desigualdades estruturais existentes no Brasil. Mulheres 
negras enfrentam violências da qual são vítimas diretas, como mostra o 
Mapa, e também indiretas, ante a morte de 27 mil jovens negros por ano. 
Não podemos ficar indiferentes a esses dados. Eles devem ser noticiados, 
problematizados e mobilizar ações de prevenção e eliminação da 

violência (GALVÃO, 2016). 
 
A partir do supracitado, conclui-se que é necessário que haja por parte da 

sociedade como um todo uma posição ativa e não indiferente acerca dos demais dados de 
violência, inclusive ao da parcela populacional que sofre com a invisibilização de sua 
vulnerabilidade e das opressões que sofrem- para que, dessa forma, seja possível alcançar 
o enfrentamento real a tal violência de gênero e raça- violência doméstica. 

 
5. CONCLUSÃO 

 
Destarte, percebe-se que a mulher negra é historicamente invisibilizada, desde a 

sua memória (SCOTTI, PIZA, 2015) até a aplicação de leis, como a lei maria da penha 
(brasil, 2006), visto que esta, conforme exposto acima, não garantiu um enfrentamento 
efetivo à violência contra a mulher negra. A partir disso e da análise dos demais dados que 
foram explicitados no decorrer deste artigo, pode-se concluir que a mulher negra carece 
de suportes mais efetivos para enfrentar as violências de forma mais eficaz, seja a partir 
da visibilidade maior a tais casos de violência doméstica que possuem como vítima a 
mulher negra ou o cumprimento da aplicação das leis e instrumentos já existentes de 
maneira plena. 

Em conformidade a isso, é válido ressaltar a necessidade de que haja uma ampla 
divulgação dos dados obtidos pelo Atlas da Violência (BRASIL, 2019) e também pelo Mapa 
da Violência (WAISELFISZ, 2015), ressaltando a relação dos índices com o estatuto do 
desarmamento para que seja percebido com maior efetividade o nexo de causalidade 
entre a facilitação do porte de armas e o aumento do índice de feminicídio. Tal 
necessidade é de tão substancial em razão da provável problemática- feminicídio, 
violência doméstica e familiar é violência de modo geral- que será potencializada com a 
facilitação do porte de armas, a qual faz parte de uma das propostas defendidas pelo atual 
presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. 

Assim sendo, o problema da violência doméstica e familiar contra as mulheres 
negras pode ser enfrentado justamente através da visibilização dos casos destas mulheres 
na mídia e principalmente no judiciário - órgão que deve buscar a justiça de maneira 
imparcial-, para que dessa forma alcance os resultados prometidos pela Lei Maria da 
Penha da mesma maneira que fora alcançado pelas mulheres brancas, as quais obtiveram 
uma redução considerável. 
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O DIREITO HUMANO DA TRANSPARÊNCIA PARA O CIDADÃO 
UM ESTUDO SOBRE A RELAÇÃO ENTRE  LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E 

DEMOCRACIA EM 109 PAÍSES 
 

Ana Flávia Campos Soares de Carvalho 

Aline da Fonseca Cavalcanti 
 

1 INTRODUÇÃO 

 
Considerado um Direito Humano desde a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, a transparência pública e o acesso à informação também aparece como uma 
característica fundamental para democracia. “Todo ser humano tem direito à liberdade 
de opinião e expessão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões 
e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios 
independentemente de fronteiras”, diz o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948. 

Este momento histótico mundial influenciou posteriores pactos internacionais, 
que foram se especializando e se basearam para construção de constituições e normas 
sobre esse tema em todo mundo. 

O progresso da transparência e do acesso à informação é considerado pelos 
defensores de uma democracia substantiva medida essencial ao fortalecimento das 
democracias modernas, uma vez que proporciona que as manifestações advindas do 
poder público sejam praticadas às vistas dos cidadãos, os quais podem, dessa maneira, 
anuir, ajuizar e apoiar no controle da gestão do que é público. 

As leis de acesso à Informação nos Estados vieram com a intenção de consolidar 
o processo de transparência conduzido por seus governos nos últimos anos. A 
transparência pública não é considerada apenas uma forma de inibir más condutas e 
prevenir a corrupção, mas também,é uma poderosa ferramenta de melhoria da gestão 
pública e da qualidade dos serviços prestados; do controle social e accountability; da 
participação e da cidadania. 

Dada justificativa e observância da relevância de temática “transparência”, 
propomos contribuir com uma breve análise sobre a relação entre os avanços das Leis 
de Acesso à informação para transparência pública nos países e os seus níveis de 
democracia. O estudo busca captar como a lei de transparência dos países se comporta 
como variável que impacta a avaliação sobre o nível de democracia. Para tanto, foram 
utilizados e analisados dados fornecidos por duas pesquisas conhecidas mundialmente, 
o Global Right to Information Rating (RTI) e “Democracy Index 2018” realizada pela The 
Economist Intelligence Unit. 

A análise dos dados encontra suporte na discussão sobre os pressupostos da 
democracia. Para tanto, discute-se os aspectos centrais da corrente minimalista, 
centrada estritamente nos mecanismos procedimentais para realização de eleições e 
constituição dos governos. E do outro lado, corrente que amplia o leque dos 
pressupostos da democracia, assentada nos fundamentos da concepção clássica que 
enfatiza a força inestimável da soberania popular como razão motora para 
funcionamento dos governos. Essas visões ocupam a cena das formulações sobre uma 
teoria da democracia. 

A discussão sobre a teoria democrática será pano de fundo para trazer a 
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transparência como pré-requisito substantivo da democracia, pelo fato de ser uma 
legítima ponte de aproximação governo-sociedade. 

A pesquisa parte das seguintes premissas: 

I) A transparência pública é um instrumento de fortalecimento da 
democracia na medida em que aproxima a sociedade do Estado, 
facilitando a submissão da razão estatal e de seus agentes aos interesses 
públicos estando, por sua vez, submetidos aos controles sociais e 
institucionais; amparando a participação da sociedade na política 
governamental; favorecendo o accountability e melhoria dos serviços 
prestados; e, prevenindo atos ilegais por parte dos atores políticos e 
gestores públicos; 
II) II: A transparência pública se efetiva por meio de uma maior 
participação do cidadão na arena política, ao possibilitar acessibilidade 
da informação pública relevante. 
 

Dessa forma, apresentam-se como questão de pesquisa em que medida os 
avanços nas leis de informação implicam melhores democracias? Para responder a essa 
indagação, assume-se que a transparência pública ocupa espaço importante como 
instrumento para o fortalecimento da democracia. A isso, entende queo aprimoramento 
das leis de transparência geram resultados promissores para qualificar e constituir 
democracias mais estáveis. 

 
2 DEMOCRACIA: DEFINIÇÕES E EMBATES 

 
É basilar que seja compreendido que o sentido da democracia pode variar de 

acordo com o eixo abordado. Quando se propõe estudar fenômenos democráticos, a 
exemplo da transparência pública, é imprescindível que seja estabelecida a vertente da 
democracia que será adotada tomando por base aquestão de pesquisa proposta. Não 
obstante, a apropriação e enfoque do tema só serão possíveis a partir de uma discussão 
ampliada sobre as definições da democracia e seus embates. A isso entende que há 
aspectos relevantes entre as diferentes abordagens consideradas minimalista e 
substantiva da democracia. E, a posteriori segue-se com a aquela que melhor se adequa 
a questão posta neste estudo4. 

O fim da Segunda Guerra Mundial, setembro de 1945, e a Declaração dos Direitos 
Humanos, em 1948, são episódios que mudaram consideravelmente as características 
políticas de todo o mundo e das instituições, estabelecendo certa unanimidade em torno 
da democracia como valor universal. 

Este novo cenário estimulou a reflexão sobre o conceito e os sentidos (variações) 
do termo “democracia”. O embaraço na definição da democracia em relação às fontes de 
autoridade, intuito de governo, estrutura, etc., levou vários autores a enfatizarem uma 
definição de democracia. 

Ao considerar os escritos clássicos, modernos e contemporâneos, uma vasta gama 
de adjetivos para democracia se mostra presente. Neste contexto, para entendermos as 
variações desses termos deveríamos compreender o significado da democracia em si, 
sua centralidade, ou seu núcleo mais duro. 

 
É preciso notar que a lógica de associar qualificativos à “democracia” 
pressupõe um significado claro e consistente da palavra, que é em parte 
modificado pelos adjetivos. Assim, o que varia e pode conter vaguidões 
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ou ambigüidades são as categorias adicionadas ou subtraídas do 
significado principal. Mas essa presunção é problemática quando esse 
significado não está bastante claro. (...) Além da proliferação de casos 
potencialmente relevantes, outro motivo da atual confusão reside no 
fato de que a teoria democrática não é a sólida âncora conceitual que se 
costuma supor. (O´DONNELL, 1999, p. 3). 
 

Dessa forma, para O´Donnell (2013), os diferentes sentidos que a democracia 
pode denotar são extraídos de um significado principal. Para este último, nesse estudo, 
é feita uma analogia com um núcleo duro donde o significado básico de democracia, 
como entende Miguel (2002) é sindido a partir de duas principais e contrárias teorias. 

 
A concepção corrente de “democracia”, tanto no senso comum como no 
ambiente acadêmico, está cindida em dois. De um lado, a ideia de 
“governo do povo”, que corresponde a seu significado etimológico; é a 
herança dos gregos, que nos deram a palavra e parte do imaginário 
associado à democracia. De outro lado, a democracia está ligada ao 
processo eleitoral como forma de escolha dos governantes. (MIGUEL, 
2002, p. 483). 
 

Uma das duas partes dessa cisão, segundo Miguel (2002), advém da Democracia 
Clássica que tem o “bem comum” e “vontade do povo” como legitimadores do sistema de 
governo na Grécia antiga. Em Atenas, os próprios cidadãos exercem, por si, os poderes 
governamentais, fazendo leis, administrando e julgando. Trata-se do sistema político em 
que o povo delibera  de forma direta, cada temática, por via do voto. 

Esta forma de democracia se torna impraticável nos sistemas atuais de governo, 
por diversos motivos, como exemplo: a quantidade numerosa de cidadãos existente nas 
sociedades. Contudo, a filosofia da legitimidade do governo a partir da aproximação cada 
vez maior com o povo é ainda muito presente e bastante discutida para além do meio 
acadêmico. 

A outra parte da cisão (e contrária a vista anteriormente) do “núcleo duro” é a 
minimalista. Schumpeter (1984) rompe a credibilidade da doutrina clássica da 
democracia atacando a sua base: 1° a ideia do bem comum; e 2° a ideia da vontade do 
povo. Esse autor afirma a impossibilidade do primeiro, não apenas pelo fato das pessoas 
poderem desejar outras coisas que não o bem comum, mas pela razão muito mais 
fundamental de que, para diferentes indivíduos e grupos, o bem comum provavelmente 
signifique coisas muito diversas. Dessa forma, apenas um grupo seleto de políticos são 
os indicados para governar, pois, uma grande gama de interesses e opiniões (em sua 
maioria “desqualificada”) dificultaria o processo de gestão. 

Em crítica à “vontade do povo” Schumpeter sustenta que este não tenha uma 
opinião e desejos realmente definidos. O autor ainda transmite que a “vontade” que o 
povo tem não é própria e legítima, mas apenas resultado de uma série de impressões 
rasas baseada em informações sem fundamento ou pela própria dificuldade de governo 
e povo estarem baseados em simetria informacional. 

 
Se quisermos argumentar que a vontade do cidadão é, per si, um fator 
político digno de respeito, primeiro é preciso que essa vontade exista. 
Em outras palavras, ela tem de ser mais do que um punhado 
indeterminado de impulsos vagos, circulando frouxamente em torno de 
slogans e impressões equivocadas. Cada qual precisaria saber 
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exatamente o que quer defender (SCHUMPETER, 1984, p. 344). 
 

Dessa forma, a visão mínima da democracia a partir de Schumpeter (1984) desfaz 
a imagem romântica e idealizada da democracia clássica. Esse autor acredita que a 
democracia, de fato, não passa apenas de um sistema através do qual, certos grupos 
competem pelos votos do povo e após processo de efetuação de escolhas, um grupo 
vencedor assume o comando do governo. Assim, 

 
O método democrático é o sistema institucional para chegar a decisões 
políticas, no qual os indivíduos adquirem o poder de decidir por meio 
por meio de uma luta competitiva pelo voto do povo (SCHUMPETER, 
1984, p. 366). 
 

Dahl (2005), parte das ideias minimalistas, mas amplia numa visão pluralista a 
concepção de democracia a partir de um novo termo chamado Poliarquia. Para tanto, 
entende que a mudança de regime político se deu por diversas trajetórias históricas. 
Então, o que leva um regime à Poliarquia são processos de ampliação da competição e 
da participação política. 

Nesse sentido, o regime poliárquico assenta-se nas oportunidades que cidadãos 
têm de formular e exprimir preferências, bem como ter preferências igualmente 
consideradas na conduta dos governos. Assim, são necessários oito requisitos básicos: 

 
1) liberdade de formar e aderir aorganizações; 

2) lerdade de expressão; 3) direito devoto; 

4) elegibilidade para cargos públicos; 

5) direito de líderes políticos disputarem votos; 

6) fontes alternativas deinformação; 

7) eleições livres eidôneas; 

8) instituições para fazer com que as políticas governamentais 
dependam de eleições e de ouras manifestações depreferência. 

 

Essa concepção de Dahl (2005), ganha centralidade nas análises que abordam a 
dinâmica institucional a partir da interação entre atores e regras. Sem dúvida, vem sendo 
explorada significativamente para explicar a performance institucional nas realidades 
contemporâneas. 

Um aspecto importante dos argumentos de Dahl (2005) para dar conta do 
problema de pesquisa aqui apresentado refere-se ao peso da informação para assegurar 
a movimentação nos eixos da competição e participação política. A isso significa que, na 
relação entre governantes e governados, as promessas feitas pelo grupo vencedor 
podem ser monitoradas tanto pelos grupos perdedores como pelos cidadãos de maneira 
geral. No entanto, será necessário que as informações sobre as ações do governo 
cheguem ao alcance de todos. Nesse sentido, a disposição dos governos de criar canais 
de informação é condição essencial para o monitoramento dos grupos opositores e 
cidadãos, mastambém que outras fontes de informação estejam ativas na sociedade para 
dar veracidade aos fatos. 

Para Elster (1997), o ato de votar se assemelha a compra e a venda, uma vez que, 
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líderes  em potencial entram na arena competitiva pela liderança política. Os líderes 
políticos ofertam plataformas governamentais e os eleitores compram com o poder 
aquisitivo da soberania do voto. Em contexto da democracia representativa, o momento 
posterior ao processo de escolha dos governantes, os eleitores transferem 
temporariamente a um corpo intermediário seu poder decisório. 

Em consonância com Elster sobre a democracia minimalista, mas, sob uma nova 
perspectiva, Downs (1999), postula em sua tese que os candidatos, ou os governos 
democráticos agem racionalmente para maximizar o apoio político buscando a eleição 
ou reeleição, respectivamente. “Por ação racional, entendemos a ação que é 
eficientemente planejada para alcançar os fins políticos conscientemente selecionados 
do ator.” Assim, estes últimos têm como meta o alcance do poder, podendo se utilizar de 
malabarismos e meios diversos, inclusive os mais substantivos, para realização deste 
objetivo. 

Em síntese esquemática, as teorias da democracia podem ser visualizadas a partir 
de duas principais vertentes opostas: 

Quadro sinótico: 
 

 
Substantivo (derivado do 

modelo 
Clássico) 

Minimalista 

Compreensão a partir dos 
autores e conceitos 

apresentados 

Centralidade da Soberania 
popular como  fundamento 

básico da constituição e 
funcionamento dos governos 

democráticos. 

Centralidade dos 
procedimentos para 

realização das escolhas 
políticas. Primazia do 

processo eleitoral. 

Inferência a partir dos autores 

Sob essa perspectiva, todas 
as formas de aproximação do 
poder e controle do cidadão 

para com o governo são 
ferramentas democráticas. 

O poder popular é 
temporário, apenas para 

definição dos governantes; e, 
os candidatos e governo 
buscam conquistar seu 

objetivo (estar no poder) por 
meio de ações que são 

racionais. 
Fonte: elaboração da autora.  

Apesar de a democracia poder ser analisada sob perspectivas diferentes, não se 
quer concluir que em um determinado país ela se apresente de uma, ou outra forma. É 
comum que se identifiquem características decorrentes de ambas vertentes da 
democracia nas sociedades. As próprias Constituições, como no caso do Brasil, são 
exemplos de mecanismos legais e legítimos que mesclam aspectos da representação e 
soberania popular. 

A Declaração dos Direitos Humanos (1948) pode ser utilizada como um bom 
exemplo. A ligação entre democracia e os direitos humanos é claramente definida no 
artigo 21 da Declaração Universal dos Direitos Humanos: “A vontade do povo é o 
fundamento da autoridade dos poderes públicos; e deve exprimir-se através de eleições 
honestas a realizar periodicamente por sufrágio universal e igual, com voto secreto ou 
segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade do voto.” 5 Veja que essa 
definição se aproxima da minimalista quando associa a soberania popular apenas às 
eleições. 

Contudo, de acordo com o Centro Regional de Informação das Nações Unidas6, em 
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2000, a Comissão dos Direitos Humanos recomendou uma série de medidas legislativas, 
institucionais e práticas importantes que visavam consolidar a democracia; e, em 2002, 
a Comissão declarou que os elementos que seguem eramessenciais à democracia: 
respeito dos direitos humanos e das liberdades fundamentais; liberdadede associação; 
liberdade de expressão e de opinião; acesso ao poder e ao seu exercício,deacordo com o 
Estado de direito; realização de eleições livres, honestas e periódicas por sufrágio 
universal e voto secreto, reflexo da expressão da vontade do povo; um sistema pluralista 
de partidos   e   organizações  políticas;  separação de   poderes;  independência  da 
justiça; transparência e responsabilidade da administração pública; meios 
decomunicaçãosocial livres, independentes e pluralistas. Veja agora que outros pontos 
de aproximação do povo para com poder, como a transparência pública, surgem e se 
mesclam com os requisitos “mínimos”. 

Nesse aspecto, Bobbio (1997), compreende que os sistemas podem vir  a ser 
complementares e consonantes. 

 
O que permite repetir que entre a democracia representativa pura e a 
democracia direta pura não existe, como crêem os fautores da 
democracia direta, um salto qualitativo, como se entre uma e outra 
existisse um divisor de águas e como se a paisagem mudasse 
completamente tão logo passasse de uma margem à outra. Não: os 
significados históricos de democracia representativa e de democracia 
direta são tantos e de tal ordem que não se pode pôr os problemas em 
termos de ou-ou, de escolha forçada entre duas alternativas 
excludentes, como se existisse apenas uma única democracia possível; o 
problema da passagem de uma a outra somente pode ser posto através 
de um continuum no qual é difícil dizer onde termina a primeira e onde 
começa a segunda. (BOBBIO,1997, p.52). 
 

Sendo assim, mesmo que a democracia possa ser analisada por divergente 
perspectiva (mínima ou substantiva) que dê mais enfoque a uma ou outra característica, 
defendemos que, diante dos expostos formais normativos observados dos diversos 
países declarados democráticos, a democracia é um sistema “integralizado”, ou seja, é 
composto por elementos tanto eleitorais e formais, como substantivos (de aproximação 
governo-sociedade) que legitimam os governos. 

 

3 DEMOCRACIA SUBSTANTIVA E TRANSPARÊNCIA 

Como introduzido, a adoção da perpectiva de análise das democracias deve ser 
apontado quando estudados fenômenos ou características destas. Nesse caso, a 
característica da democracia estudada, transparência pública, está vinculada à vertente 
da democracia substantiva por esta estar caracterizada para além de mecanismos 
formais para construção de governos. E, sim, como uma possível ferramenta que 
possibilita a cidadania e partcipação social nas decisões do Estado. 

Para Queiroz (2018), a defesa da democracia substantiva se confunde com a ideia 
de justiça social e, vai além dos direitos civis e políticos. Segundo o autor, ela “cai, como 
uma luva”, porque propicia a extensão da influência do cidadão à formulação e 
implementação das políticas públicas e à definição das prioridades do orçamento 
público, dando concretude também aos direitos materiais, especialmente os sociais, 
econômicos e culturais. 
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O cidadão – que é a fonte do poder – não está mais disposto a aceitar 
como ética um tipo de democracia (no caso a formal ou procedimental) 
que busca apenas o apoio, o voto e a legitimação do exercício do poder, 
sem qualquer compromisso com o atendimento de suas necessidades, 
aspirações e demandas (QUEIROZ, 2018, p.1). 

 
Podendo ser considerada uma herança da democracia clássica dos gregos, 

adequada aos novos sistemas políticos, a democracia substantiva é entendida como a 
série de medidas de aproximação, o quanto mais, do Estado e decisões públicas do 
cidadão comum, objetivando a legitimação da representação política e do governo 
exercido. Tais medidas permitem maior cidadania, participação social, controle e 
accountability dos cidadãos para com o governo. 

Tendo como cidadão o indivíduo no gozo de seus deveres e direitos civis, políticos 
e  sociais de um Estado, a cidadania8 é entendida como a prática desses direitos e deveres 
em relação a esse Estado. Dessa forma, acredita-se que a transparência pública tenha um 
papel de orientar e embasar os cidadãos em seu exercício. Acredita-se ainda, que a 
cidadania esteja intimamente ligada à participação social na esperapública. 

Quanto à participação, Patrícia Baptista (2003, p.131), considera a atuação dos 
cidadãos nas políticas do governo como fundamental no processo de harmonização dos 
interesses coletivos 

 
à liberdade individual, liberdade de expressão e de pensamento, direito 
de propriedade e de conclusão de contratos, direito à justiça; Políticos- 
direito de participação no exercício do poder político, como eleito ou 
eleitor, no conjunto das instituições de autoridade pública; Sociais- 
conjunto de direitos relativos ao bem-estar econômico esocial. 

 

por ela gerenciados. É o direito à participação administrativa que torna possível 
aos indivíduos exercer influência nas decisões governamentais e, nesse norte, atuar de 
forma efetiva nas atividades que venham a lhes afetar direta ou indiretamente. Em 
consonância, Pateman (1992, p.61-62), acredita que a participação do povo no processo 
decisório trará um aprimoramento político para esses indivíduos, e ainda sugere que só 
há um governo democrático, se existir uma sociedade participativa. 

Em relação ao controle social, Held (1987) acredita que para alcançar os 
princípios de uma democracia participativa, é necessário, além da participação, o 
controle direto das matérias mais íntimas ao povo. Neste mesmo sentido afirmava 
Bobbio: 

 
A exigência de publicidade dos atos de governo é importante não 
apenas, como se costuma dizer, para permitir ao cidadão conhecer os 
atos de quem detém o poder e assim controlá-los, mas também porque 
a publicidade é por si mesma uma forma de controle, um expediente que 
permite distinguir o que é licito do que não é. (BOBBIO, 1997, p.30). 

 

Quanto ao accountability como determinante fator democrático, entendemo-lo 
como um complexo que inclui fiscalização, controle, responsividade, responsabilidade e 
coerções que envolvem as relações: sociedade - governo e instituições – governo. 

O´Donnell (1998) apresenta a relação sociedade-governo como accountability 
vertical com a seguinte definição: 
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São ações realizadas, individualmente ou por algum tipo de ação 
organizada e/ou coletiva, com referencia àqueles que ocupam posições 
em instituições do Estado, eleitos ou não. (O´DONELL 1998, p. 28). 
 

Neste sentido, a transparência tem papel fundamental para as democracias no 
sentido em que facilita a cidadania, sendo, por exemplo, uma forma de cobrar o 
cumprimento de deveres dos por parte dos políticos e agentes públicos; participação; o 
controle e accountability, como contribuir para a redução dos desvios que possam ser 
praticados nas sociedades. 

Ademais, se trata de assegurar em si um direito humano fundamental que é o 
direito de acesso à informação10. E, porque ao viabilizar ao aceso a dados, documentos e 
informação, outros direitos irão ser alcançados pelos cidadãos, já que estes estarão de 
posse dos instrumentos e das bases para que tais direitos sejam usufruídos. 

Além dos pontos já mencionados, e, tendo em vista o caráter inibidor que a 
transparência possui, quanto mais efetiva e ampla a publicidade dos atos e gastos do 
governo maior a eficiência da máquina pública e, menores os riscos de corrupção. Nessa 
perspectiva, Chul Han (2017) declara que em “casas menores”, metáfora utilizada para 
“aproximação”, o sujeito sempre está sob o olhar da publicidade e se transforma em juiz 
natural dos costumes e da moral do outro, facilitando o controle (e prevenindo de atos 
ilícitos). 
 
3.1 Componentes democráticos e escolha da base de dados 
 

Em defesa do método mais adequado para analisar a democracia nos países, em 
coerência com nosso objetivo, ou seja, em que se incluam requisitos de uma  democracia 
mais substantiva, optamos por utilizara medida da Economist Intelligence Unit. Esta, 
diferentemente de outras, se baseia na ideia de que as medidas de democracia que 
refletem apenas o estado das liberdades políticas e das liberdades civis não são 
suficientes. Pois, não abrangem suficientemente as características que determinam 
como a democracia é substantiva. 

De acordo com o relatório referente ao ano de 2018 do “Democracy Index” 
apresentado pelo The Economist Unit (2019, p. 47) a liberdade é um componente 
essencial da democracia, mas, por si só, não é suficiente. Afirma ainda que nas medidas 
existentes, os elementos de participação política e funcionamento do governo são 
levados em consideração apenas de maneira marginal eformal. 

Assim, para The Economist Unit (2019), a condição de realizar eleições 
competitivas livres e justas e de satisfazer os aspectos relacionados da liberdade política 
é claramente a condição sine qua non de todas as definições. Todas as definições 
modernas, exceto as mais minimalistas, também consideram as liberdades civis como 
um componente vital do que é frequentemente chamado de “democracia liberal”. 

 
O princípio da proteção dos direitos humanos básicos é amplamente 
aceito. Ela está incorporada em constituições em todo o mundo, bem 
como na Carta da ONU e em acordos internacionais. Os direitos humanos 
básicos incluem liberdade de expressão, expressão e imprensa; liberdade 
de religião; liberdade de reunião e associação; e o direito ao devido 
processo judicial, como afirma esse mesmo relatório (The Economist Unit 
2019, p. 47-48). 
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Todas as democracias são sistemas em que os cidadãos tomam livremente 
decisões políticas por regra da maioria. Mas a regra da maioria não é necessariamente 
democrática. Em uma democracia, a regra da maioria deve ser combinada com garantias 
dos direitos humanos individuais e dos direitos das minorias. 

A democracia é mais do que a soma de suas instituições. Uma cultura política 
democrática também é crucial para a legitimidade, o bom funcionamento e, em última 
instância, a sustentabilidade da democracia. Uma cultura de passividade e apatia – uma 
cidadania obediente e dócil - não é consistente com a democracia. O processo eleitoral 
divide periodicamente a população em vencedores e perdedores. Uma cultura política 
democrática bem-sucedida, de acordo com a The Econosmist Unit (2019, p. 29), “implica 
que os partidos perdedores e seus partidários aceitem o julgamento dos eleitores e 
permitam a transferência pacífica de poder”. 

Como visto a possibilidade da participação social também é um componente 
necessário. Em uma democracia, o governo é apenas um elemento em um tecido social 
de muitas e variadas instituições, organizações políticas e associações. 

De acordo com o relatório elaborado pela The Economist Unit (2019), os cidadãos 
não podem ser obrigados a participar no processo político, e eles são livres para 
expressar sua insatisfação por não participar. No entanto, uma democracia saudável 
requer a participação ativa e livremente escolhida dos cidadãos na vida pública. As 
democracias florescem quando os cidadãos estão dispostos a participar do debate 
público, eleger representantes e participar de partidos políticos. Sem essa ampla 
participação de sustentação, a democracia começa a murchar e se tornar a reserva de 
grupos pequenos eseletos. 

Como vimos inicialmente, não há conformidade sobre uma definição de 
democracia, nem tampouco, consenso de como medi-la. Definições de democracia são 
contestadas, e há um intenso debate sobre o assunto.  

Inferindo os escritos do The Economist Unit (2019), mesmo que um acordo sobre 
definições precisas tenha se revelado elusivo, a maioria dos observadores de hoje 
concordaria que, no mínimo, os aspectos fundamentais de uma democracia incluem o 
governo baseado em regras da maioria e o consentimento dos governados; a existência 
de eleições livres e justas; a proteção dos direitos das minorias; e respeito pelos direitos 
humanos básicos. A democracia pressupõe a igualdade perante a lei, o devido processo 
e o pluralismo político. 

Os dados referentes à democracia serão extraídos do “Democracy Index 2018”, 
realizada pela The Economist Intelligence Unit. Como também já mencionado e 
justificado, a escolha deste deve-se ao fato da inclusão de elementos substanciais da 
democracia como categoria de análise, ex: a “cultura política” e a “participação”. 

O Democracy Index 2018 baseia-se na classificação de 60 indicadores, agrupados 
em cinco categorias queestão inter-relacionadas e que formam um todo conceitual 
coerente: I. Processo eleitoral e pluralismo; II. Liberdades civis; III. O funcionamento do 
governo; IV. Participação política; e V. Cultura política. 

Os valores do índice são usados para colocar os países dentro de um dos quatro 
tipos de regime: Democracias plenas: pontuações maiores que 8; Democracias com 
falhas: pontuações maiores que 6 e menores ou iguais a 8; Regimes híbridos: pontuações 
maiores que 4 e menores ou iguais a 6; Regimes autoritários: pontuações menores ou 
iguais a 4. 
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3.2 Escolha de base de dados para Transparência 
 

Como já introduzido, os dados sobre as leis de aceso à informação no mundo serão 
extraídos do Global Right to Information Rating (RTI), que é uma metodologia aplicada 
pela Centre for Law and Democracy (CLD) e Acess Info Europe (AIE), que avalia 
comparativamente a força dos quadros jurídicos para o direito à informação em todo o 
mundo. 

No centro da metodologia para aplicar o Rating de RTI estão 61 Indicadores, cada 
um correspondendo a uma característica particular de um bom regime de RTI. Para cada 
Indicador, os países ganham pontos dentro de um intervalo definido de pontuações (na 
maioria dos casos 0-2), dependendo de quão bom é o arcabouço legal. O total possível é 
de 150 pontos. 

Os indicadores estão divididos em sete categorias diferentes, a saber: I. Direito de 
Acesso (até 6 pontos): avalia se a lei reconhece o acesso à informação como um direito 
fundamental e o sigilo sua exceção ; Escopo (até 30 pontos): avalia se a lei permite acesso 
aos cidadãos, se reconhece a informação em qualquer formato, se a lei abrange todos os 
níveis de governo e entidades privadas de funções públicas; Solicitação de 
Procedimentos (até 30 pontos): avalia se os procedimentos são simples e claros, se há 
custos envolvidos, o tempos de resposta, se é necessária a identificação e o motivo do 
pedido de informação; Exceções e Recusas (até 30 pontos): se há outras leis conflitantes, 
se as exceções estão de acordo com os padrões internacionais, se há “teste de dano” para 
avaliar o peso do interese público, tempos de sigilo previstos; Apelações (até 30 pontos): 
se há possibilidade de elaboração de recurso interno de forma simples, a existência de 
um órgão externo e isento para receber e responder as apelações, mandato autonomo 
da instituição do recurso, se é possivel recorrer judicialmente independente do recurso 
administrativo; Sanções e Proteções (até 8 pontos): se há sanções contra a restrição ao 
acesso e proteção àqueles que agem de boa-fé em nome da sua libertação; e Medidas 
Promocionais (até 16 pontos): se há ações e instituições responsaveis pela promoção do 
direito à informação. 

 
4 EMPIRIA/RESULTADOS 

 
A partir das fontes referentes às leis de acesso e da fonte que mensura a 

democracia nos países, formulamos um banco no Excel com dados de 109 países do 
mundo.13 Também foi possível a produção de dados específicos para pesquisa a partir 
dos disponíveis. Dessa forma, cruzamos dados chaves com o intuito de inferirmos 
conclusões a respeito do impacto da qualidade das leis de transparência na democracia. 

Nosso primeiro cruzamento é advento de uma observação que nos intrigou. - Veja 
os três quadros abaixo- Pois, as classificações no ranking14 da democracia não parecem 
estar proporcionais as colocações das melhores leis, como sugerem a teoria, e nem com 
nossa primeira hipótese: 

Hiótese 1: Quanto melhor a lei de transparência nos países, maiores são suas 
notas referentes a democracia. 

A priori, vista na perspectiva da democracia, a classificação obtida pelas 
diferentes legislações nacionais aponta uma problemática relação entre tradição 
democrática e leis de acesso à informação. Dado curioso aparece entre as nações com o 
melhor instrumento legal avaliado, estão países onde a democracia não vigora− como o 
caso do Afeganistão - ou países de democracia relativamente “fraca”.  
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Quadro 1 - Situação das 10 melhores leis de acesso e sua situação no ranking da democracia 
 

País Posição 
do país 

no 
ranking 

RTI 

Data da lei 
de      

transparênc
ia nospaíses 

Pontuaçã
o 
atribuída 
pela RTI 

Posição do país no 
ranking de 

democracia da The  
EconomistIntelligen

ce 
Unit 

Regime type (de 
acordo com a 
The Economist 
Intelligence Unit) 

Afghanistan 1º 2014 139 143º Authoritarian 
Mexico 2º 2002 136 71º = Flawed 

democracy 
Serbia 3º 2003 135 63º Flawed 

democracy 
Sri Lanka 4º 2016 131 71º = Flawed 

democracy 
Slovenia 5º 2003 129 36º = Flawed 

democracy 
India 6º 2005 128 41º Flawed 

democracy 
Abania 7º 1999 127 76º Hybrid regime 
Croatia 8º 2003 126 60º Flawed 

democracy 
Liberia 9º 2010 124 93º Hybrid regime 
El Salvador 10º 2011 122 77º Hybrid regime 
Fonte: Criado pela autora com base nos dados apresentados pelos Right toInformation Rating (RTI)e 
The Economist “Democracy Index 2018 . 

 
Quadro 2 - Situação das 10 piores leis de acesso e sua situação no ranking de 

Democracia 

 
País Posição 

do país 
no 

ranking 
RTI 

Data da lei 
de      

transparênc
ia nospaíses 

Pontuaçã
o 
atribuída 
pela RTI 

Posição do país no 
ranking de 

democracia da The 
EconomistIntelligen

ce Unit 

Regime type (de 
acordo com a 
The Economist 
Intelligence Unit) 

Taiwan 114º 2005 57 32º Flawed 
democracy 

Jordan 115º 2007 56 115º Authoritarian 
Germany 116º 2005 54 13º Full democracy 

Benin 117º 2015 52 81º = Hybrid regime 
East Timor 118º 2016 51 42º Flawed 

democracy 
Tajikistan 119º 2002 49 159º = Authoritarian 

Philippines 120º 2016 46 53º Flawed 
democracy 

Liechtenstein 121º 1999 39 - - 
Austria 122º 1987 33 16º Full democracy 
Palau 123º 2004 33 - - 

Fonte: Criado pela autora com base nos dados apresentados pelos Right toInformation Rating 
(RTI)e The Economist “Democracy Index 2018 . 
 
 

https://www.rti-rating.org/country-data/Afghanistan/
https://www.rti-rating.org/country-data/Afghanistan/
https://www.rti-rating.org/country-data/Mexico/
https://www.rti-rating.org/country-data/Serbia/
https://www.rti-rating.org/country-data/Sri%20Lanka/
https://www.rti-rating.org/country-data/Slovenia/
https://www.rti-rating.org/country-data/India/
https://www.rti-rating.org/country-data/Afghanistan/
https://www.rti-rating.org/country-data/Tajikistan/
https://www.rti-rating.org/country-data/Philippines/
https://www.rti-rating.org/country-data/Liechtenstein/
https://www.rti-rating.org/country-data/Austria/
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Quadro 3 - As 10 democracias melhores pontuadas segundo a The Economist 
Intelligence Unit. 

 
Países Ranking democracy Rankig RTI 
Norway 1º 76º 

Iceland 2º 106º 

Sweden 3º 40º 

New Zealand 4º 51º 

Denmark 5º 103º 

Canada 6º 57º 

Ireland 7º 49º 

Finland 8º 31º 

Australia 9º 65º 

Switzerland 10º 77º 

Fonte: Criado pela autora. 
 

Nesse aspecto, a qualidade da lei de transparência não seria uma variável 
importante para uma democracia mais sofisticada? Como vimos em nosso referencial, a 
transparência, per si, sim. 

Neste primeiro cruzamento temos como elementos: 1°: A porcentagem da nota de 
cada país, em relação à nota máxima da democracia (10,0) nos 109 países aqui trazidos; 
2°: A porcentagem da nota de cada país, em relação à nota máxima (150) da lei de aceso 
nos 109 países aqui trazidos. 

Como resultado da realização dessa correlação, obtivemos um r = - 0 05773. 
Dessa  forma, conclui-se que a qualidade da lei não é um atributo que tenha poder sobre 
a democracia. Veja o gráfico I: 

 
Gráfico I - Relação entre as notas da lei e democracia nos 109 países 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora no Excel. 
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https://www.rti-rating.org/country-data/Afghanistan/
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Esta situação, a priori conflituosa, pode ser entendida pelo fato de o RTI se limitar 
a medir a estrutura legal e não a qualidade da implementação. Podendo os países com 
leis relativamente fracas, em alguns casos, no entanto, serem muito abertos,devido à 
esforços positivos de implementação. Enquanto leis relativamente fortes não podem 
garantir a abertura se não forem implementadasadequadamente. 

Nosso segundo cruzamento é consequência do intrigante resultado anterior. 
Buscamos identificar na base de dados produzida, se havia algum ponto que respondesse 
essa questão (falta de correlação). Dessa forma, testaremos nossa segunda hipótese 
como uma possível explicação para esse ponto: 

Hipótese 2: as legislações mais novas tendem a ser mais bem estruturadas quanto 
às exigências de análise padrão da RTI. Portanto, possuem melhores notas e posições no  
ranking. Enquanto que os países mais democráticos já possuíam, desde antes da RTI 
existir, uma legislação que discorresse sobre transparência, tendo mais tempo para 
consolidação da cultura da transparência e dademocracia. 

Observados o ano da criação da lei em todos os 109 países, decidimos cruzar o 
tempo de lei em vigor (em anos) com a nota da democracia em cada um dos Estados. 

Depois de feita correlação entre estes pontos nos 109 países, tivemos como 
resultado um r 

(coeficiente de pearson) de baixa correlação: 0,387439. Veja gráfico II: 
 

Gráfico II - quantidade de anos com lei x nota atribuída pelo instituto. 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora no Excel. 

 

Contudo, vale destacar que se observados os 17 países mais bem colocados no 
ranking da democracia, 9 deles têm leis mais antigas que 30 anos. 

Outro ponto observado é o notório surgimento de leis com o passar dos anos. 
Houve uma verdadeira revolução no direito a informação, que é comumente 
compreendido como o direito de acesso à informação mantida por órgãos públicos. De 
acordo com Mendel (2009), em 1990, apenas 13 países haviam adotado leis nacionais de 
direito a informação, em 2008, o número sobe para mais de 70 países. Enquanto em 
2012, de acordo com o Rating RTI (2019), são 93 países e, hoje, mais 120 países têm leis 
de acesso. 
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Em 1990, nenhuma organização intergovernamental reconhecia o direito à 
informação. Agora, todos os bancos multilaterais de desenvolvimento e uma série de 
outras instituições financeiras internacionais adotaram políticas de divulgação de 
informações. Em 1990, havia uma visão predominante do direito à informação como 
uma medida de governança administrativa, ao passo que hoje este direito é cada vez 
mais considerado como um direito humano fundamental. (MENDEL, 2009, p. 3). 
 

 
 

Algumas possíveis respostas para esse crescimento é o reconhecimento do direito 
de acesso à informação como direito humano; impulsionados pelos pactos declarações e 
jurisprudência internacional; a globalização, novas tecnologias de informação; e pelo 
forte desejo de participação da sociedade. 

 
4.1 Limitações; casos emblemáticos; sugestões de pesquisa 
 

A partir das informações deduzidas, trazidas aqui preliminarmente, concluímos 
que um entendimento sobre impactos (substanciais) das Leis de Acesso à Informação 
deva ser mais eficiente se vistos através de uma análise qualitativa. Dessa forma, para 
além da existência formal e estrutural destas, uma análise qualitativa específica é 
fundamental para se compreender questões intrigantes, como o caso da Islândia e do 
Afeganistão20, por exemplo. 

Esses dois países foram eleitos como exemplos por serem casos distintos e 
emblemáticos, que figuram a falta de correlação entre democracia e lei de transparência. 
Veja: O que significa um país com diversos problemas sociais, econômicos, de 
desrespeito aos Direitos Humanos, liberdades civis e etc, com a nota da democracia 
super baixa: 2,97 (equivalente a 3% da nota máxima - posição 143 no ranking), ser a 
melhor colocada no ranking da RTI (1° lugar, atingindo 139 pontos dos 150 máximos - 
93% da nota máxima)? Ou seja, ter a melhor lei de transparência do mundo? Por que um 
país cuja cultura do autoritarismo está enraizada ter essa preocupação? 

Como vimos uma possível resposta esta relacionada à recente criação da lei, em 
2014. Leis mais novas tendem a ser mais bem estruturadas em alguns casos. Mas, será 
que é só isso? Quais os impactos reais da lei nesse país? Há algum? 

Como explicar também, Islândia ser a segunda colocada no ranking da 
democracia (com pontuação de 9,58- equivalente a 96% da nota máxima) ter uma 
posição tão ruim no ranking RTI (106º - atingindo 64 pontos dos 150– equivalente a 43% 
do máximo), ou seja, ter uma lei tão frágil? 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

De acordo com o compilado teórico preliminar, a publicidade das informações 
públicas (transparência pública) é ferramenta crucial para uma democracia substantiva. 
Sendo um mecanismo “inafastável” no estabelecimento do diálogo institucional entre os 
administrados e os entes estatais, viabilizando a cidadania, a participação social, o 

1990- 13 

nações 

2008- 70 

nações 
2012- 93 2018-123 
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controle e accountability. 
A partir  dos resultados quantitativos que demonstraram a falta de correlação 

entre as variáveis “lei de transparência” e “democracia”, pudemos concluir que, para 
uma boa democracia mais vale uma cultura forte de transparência à presença de uma lei 
perfeitamente elaborada. 

Contudo, é sabido que um direito forte à lei da informação é fundamental para 
promover a abertura e ajudar aqueles que a usam a defender e promover o direito à 
informação. É como o primeiro passo para concretização do direito da informação na 
prática. 

Também é importante notar que, embora a abertura se estenda a fatores além do 
arcabouço legal, este último, quando sólido pode vir a ser um prerrequisito 
extremamente importante para a plena implementação do direito à informação 
(principalmente nas democracias menos consolidadas). 

Assim, concluímos com algumas reflexões importantes: a cultura da democracia 
e a cultura da transparência podem ser variáveis muito mais significativas para a 
democracia que a mera estrutura legal de acesso à informação e a transparência; um 
estudo qualitativo (através de um estudo de caso, por exemplo) pode  ser um meio mais 
adequado para identificar os reais impactos e efeitos das legislações de transparência 
nos países. 
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INTERSECÇÃO ENTRE A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 
TRATADOS INTERNACIONAIS E A CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 
Iranice Gonçalves Muniz 

Mariane Izabel Silva dos Santos Lima 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
A Constituição brasileira de 1988, em virtude das novas demandas e da ampliação 

atribuída às questões permanentes, como no caso de direitos e garantias fundamentais, 
não possui a mesma brevidade que caracterizou a Carta Constitucional (no período da 
monarquia) de 1924 e a primeira Constituição da República de 1891. 

Essa ampliação da nossa Constituição pode ser considerada em quatro planos 
distintos: o estrutural, o da comparação interna com as constituições anteriores, o da 
comparação externa com as constituições de outros países, e o da observância das 
declarações e tratados internacionais de direitos humanos. 

É de todo relevante considerar que o texto constitucional de 1988 reflete em 
grande parte um caráter decididamente conciliatório, uma vez que a Assembleia 
Nacional Constituinte de 1987/1988, na redação final do texto, optou por escolher e 
reconciliar posições e reivindicações que nem sempre se harmonizavam. Essa 
reconciliação é o resultado das fortes pressões sociais e políticas impulsionadas por 
várias tendências ideológicas envolvidas no processo de elaboração da constituição. 

O Brasil estava saindo de um longo período (vinte e um anos) de regime de 
ditadura militar, e almejava as garantias de direitos fundamentais como a liberdade de 
expressão, de pensamento, o direito de locomoção, de reunião, de associação, dentre 
tantos outros direitos que foram suprimidos durante a Ditadura. 

Assim, o presente texto tem como objetivo principal analisar a influência tanto da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos como dos tratados internacionais – 
aprovados pela Organização das Nações Unidas em 1966 – na Constituição brasileira de 
1988, observando as semelhanças que há entre eles. Metodologicamente, o texto está 
dividido em três tópicos: (1) Influência da Declaração de 1948 na Constituição Brasileira 
de 1988; (2) Influência do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 
Colturais na Constituição de 1988; e (3) Influência do Pacto Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos na Constituição de 1988. 

Por fim, conclui-se que no Brasil o PIDESC sempre causou preocupação aos 
governos quanto ao cumprimento de suas obrigações e com a apresentação dos relatórios 
com os informes sobre a observância ou não dos direitos humanos, que são apreciados 
pelo Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU). 

 

2 INFLUÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE 1948 NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988 
 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, na forma de uma resolução. O processo 
de elaboração da Declaração foi marcado por discrepâncias entre os Estados sobre a 
forma e o conteúdo do projeto. No que se refere à forma, as alternativas eram um tratado 
de vínculo jurídico para os Estados que o ratificassem ou uma simples declaração de 
alcance moral. Esta última proposta triunfou devido à hesitação de alguns Estados de se 
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comprometerem juridicamente. Por outro lado, a discordância no que tange ao conteúdo 
do texto refletia o conflito ideológico político da época (a Guerra Fria). Então, enquanto, 
por um lado, os Estados do bloco capitalista queriam incluir apenas os direitos civis e 
políticos na Declaração e iniciar um processo de internacionalização, os Estados do bloco 
socialista, por sua vez, insistiam nos direitos econômicos, sociais e culturais, e não 
aceitavam nenhum tipo de interferência internacional na soberania estatal. 

Surgida nesse cenário internacional, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos expressa o grande acordo a que se chegou no ano de 1948. O seu artigo 28 
estabelece as bases de uma política social internacional ao declarar que toda pessoa tem 
direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos 
possam ser plenamente realizados. De uma leitura mais atenta da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (DUDH) de  1948, percebe-se a influência desse texto na 
elaboração do Título II da Constituição Federal brasileira de 1988, que trata dos direitos 
e garantias fundamentais, que por sua vez exerce um 

impacto considerável em todo o ordenamento jurídico nacional. 

 
Declaração de 1948 Constituição de 1988 

Artigo I Art. 5º, I 

Artigo II Art. 5º, XLI e XLII 

Artigo III e XVII Art. 5º, caput e XXII 

Artigo XV Art. 12, §2º 

Artigo XXIV Art. 6º e 7º 

 
 

O artigo I da Declaração prevê que todos os seres humanos nascem livres e iguais 
em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns 
aos outros com espírito de fraternidade (ONU, 1948). Enquanto isso, o artigo 5º, inciso I, 
da Constituição de 1988 estabelece que homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações. 

O artigo II da Declaração é, como se pode ver, dividido em dois pontos que 
estabelecem que: (1) todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos sem 
distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou 
de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 
condição; e (2) não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, 
jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de 
um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer 
outra limitação de soberania (ONU, 1948). Pois bem, o Constituinte em dois momentos 
do artigo 5º da Constituição reafirma tais premissas: no inciso XLI – que a lei punirá 
qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais – e no inciso 
XLII – que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à 
pena de reclusão, nos termos da lei. (BRASIL, 1988). 

Ao verificar-se a correspondência desses artigos, percebe-se a preocupação da 
Organização das Nações Unidas (ONU) em não permitir que o sentimento de soberania de 
uma raça em relação a outra pudesse eclodir novamente. O Brasil seguiu a mesma 
corrente ao tipificar o racismo como crime inafiançável e imprescritível, num 
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reconhecimento do direito internacional dos direitos humanos. 
Para acompanhar o enunciado no artigo III da Declaração, o qual estabelece que 

“todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”, o caput do artigo 
5º da Constituição de 1988 assegura que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. 

Embora a Declaração não mencione o direito de propriedade no artigo III, ele está 
plasmado em seu artigo XVII, o que deixa ainda mais evidente a correlação entre os 
textos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da atual Constituição da 
República Federativa do Brasil. 

De acordo com o artigo XV da Declaração, está estabelecido que: (1) “todo homem 
tem direito a uma nacionalidade”; (2) “ninguém será arbitrariamente privado de sua 
nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade” (ONU, 1948). Sobre o tema da 
nacionalidade, o Poder Constituinte dedicou um capítulo dentro do título “dos direitos e 
garantias fundamentais”. O artigo 12 estabelece os critérios para ser considerado 
brasileiro nato; o modo para se adquirir a nacionalidade brasileira (os naturalizados); e 
em quais casos se poderá perdê-la. O § 2º do artigo 12 estabelece que a lei não poderá 
estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos 
na própria Constituição. Ademais, no § 3º do mesmo artigo estão previstos os cargos 
privativos de brasileiro nato, que são sete: I - de Presidente e Vice-Presidente da 
República; II - de Presidente da Câmara dos Deputados; III - de Presidente do Senado 
Federal; IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal; V - da carreira diplomática; VI - 
de oficial das Forças Armadas; VII - de Ministro de Estado da Defesa. 

Em se tratando do direito do trabalhador, o artigo XXIV da Declaração estabelece 
que “todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das 
horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas” (ONU, 1948). Esses princípios da 
Declaração foram inseridos entre os trinta e quatro incisos do artigo 7º da Constituição 
de 1988. 

Para Bobbio (2004, p.19), a “Declaração Universal contém em germe a síntese de 
um movimento dialético, que começa pela universalidade abstrata dos direitos naturais, 
transfigura- se na particularidade concreta dos direitos positivos”. Pois bem, o autor 
assinalou que a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 estava apenas 
dando início a um longo e constante processo de busca pela garantia dos direitos 
humanos, “e termina na universalidade não mais abstrata, mas também ela concreta, dos 
direitos positivos universais”. 

Além disso, após o período de ditadura militar no Brasil (1964-1985), verifica-se 
então que direitos assegurados na Declaração de 1948 foram assimilados no âmbito 
interno do ordenamento jurídico brasileiro, todavia não podemos olvidar dos 
ensinamento de Bobbio (2004) quando sublinha que os direitos humanos, por mais 
fundamentais que sejam, são direitos históricos, nascidos em certas circunstâncias, 
caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes. No 
entanto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos contém um catálogo de princípios 
universais que estão positivados como direitos humanos em dois tratados internacionais 
de direitos humanos: o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
(PIDESC) e o Pacto Internacional de Civis e Políticos (PIDCP), ambos aprovados em 1966 
e ratificados pelo Estado brasileiro em 1992. 

Embora o Brasil só tenha ratificado o PIDCP e o PIDESC em 1992, o artigo 5º, § 2º, 
da Constituição de 1988 já estabelecia que os direitos e garantias nela expressos não 
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excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que o Brasil seja parte. 

Assim, a Constituição de 1988 se inseriu na nova tendência das Constituições 
elaboradas após a Segunda Guerra Mundial, principalmente nos países que vivenciaram 
os períodos de ditaduras, a de Portugal (Constituição de 1976) e Espanha (Constituição 
de 1978). O caráter especial dos tratados de proteção internacional dos direitos 
humanos, atualmente, encontra-se reconhecido em nossa Carta Magna, nos §§ 2º e 3º do 
artigo 5º. Ou seja, integram o catálogo dos direitos constitucionalmente consagrados e 
diretamente exigíveis no ordenamento jurídico interno do país. 

É verdade que, desde a sua criação, a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
de 1948 ganhou força tanto no campo jurídico quanto no político; tanto no cenário 
internacional – servindo de pretexto para a elaboração de tratados de direitos humanos 
– como internamente, já que muitos de seus princípios foram incorporados por 
Constituições da maioria dos vários Estados no mundo ocidental. 

Quando se observa a Constituição brasileira de 1988, verifica-se o quanto foi 
influenciada na sua elaboração por textos internacionais. O Título II da Constituição de 
1988, que trata dos direitos e garantias fundamentais, tem muita semelhança não só com 
a Declaração de 1948, mas também com o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. 

Um dos princípios constitucionais consagrados na Constituição de 1988 é o 
princípio da prevalência dos direitos humanos (CF, art. 4 º, II), pelo qual o Brasil se rege 
em suas relações internacionais. 
 

3 INFLUÊNCIA DO PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS 
E CULTURAIS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 
Antes mesmo de ser ratificado pelo Brasil, o PIDESC como tratado internacional 

também inspirou o poder constituinte originário de 1987/1988 na elaboração do Título 
II da Constituição. É nítida a correspondência dos preceitos elencados no Pacto com os 
elaborados na Constituição de 1988: 
 

PIDESC de 1966 Constituição de1988 

Art. 3º Art. 5º, I 

Art. 7º Art. 7º, IV, XXII,XIII,XIV, XV, XVII 

Art. 8º Art. 8º e 9º 

Art. 9º e 11 Art. 6º 

 

Dessa maneira, mais do que vigorar no âmbito interno, os direitos e garantias 
fundamentais proclamados nos tratados ratificados pelo Estado brasileiro, em virtude 
do que dispõe o artigo 5º, § 2º, da Constituição de 1988, passam a ter, por força da própria 
Carta Magna, o status de Norma Constitucional. 

À medida que os Estados firmam compromissos mútuos em tratados e 
convenções internacionais, estão sujeitos a diminuir a competência discricionária de cada 
um. A cooperação internacional em matéria de direitos fundamentais constitui uma 
tendência do constitucionalismo contemporâneo, que aponta para a prevalência da 
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dignidade da pessoa humana. 
O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais estabelece que 

os Estados se comprometem a assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo de 
todos os direitos econômicos, sociais e culturais (ONU, 1966). Com um texto muito 
próximo, a Constituição de 1988 em seu artigo 5º, inciso I, estabelece que homens e 
mulheres são iguais em direitos e obrigações. (BRASIL, 1988). 

Fazendo-se uma interpretação sistemática da Constituição e do PIDESC, denota-
se que ambos proclamam serem homens e mulheres iguais, e que o Brasil se constitui em 
Estado Democrático de Direito, tendo como fundamento a dignidade da pessoa humana. 

O artigo 7º do PIDESC proclama que os Estados Partes reconhecem o direito de 
toda pessoa de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que assegurem 
especialmente: a) uma remuneração que proporcione, no mínimo, a todos os 
trabalhadores: b) Um salário equitativo e uma remuneração igual por um trabalho de 
igual valor, sem qualquer distinção; em particular, as mulheres deverão ter a garantia de 
condições de trabalho não inferiores às dos homens e perceber a mesma remuneração 
que eles por trabalho igual. (ONU, 1966). 

De forma muito semelhante, o art. 7º da Constituição de 1988 proclama que são 
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: 

 

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 
atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com 
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 
transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 
qualquer fim; XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio 
de normas de saúde, higiene e segurança. (BRASIL, 1988). 

 

Ao comentar os direitos e garantias fundamentais na Constituição de 1988, Dallari 
(2007, p. 41) reconhece que eles refletem, em muitos pontos, a influência dos Pactos de 
Direitos Humanos aprovados pela Organização das Nações Unidas em 1966, o Pacto de 
Direitos Civis e Políticos e o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Para Bobbio 
(2004), os direitos humanos, apesar de terem sido considerados naturais desde o início, 
não foram dados todos de uma vez e nem conjuntamente. Todavia, várias tradições se 
aproximaram e formaram juntas um grande desennho desses diretos. 

O direito fundamental de associação está contemplado no PIDESC quando trata 
sobre os sindicatos e os direitos relacionados a eles no artigo 8.1, que estabelece que os 
Estados Partes se comprometem a garantir: a) O direito de toda pessoa de fundar com 
outras, sindicatos e de filiar-se ao sindicato de escolha, sujeitando-se unicamente aos 
estatutos da organização interessada, com o objetivo de promover e de proteger seus 
interesses econômicos e sociais. Além disso, proclama ainda na alínea “c” o direito dos 
sindicatos de exercer livremente suas atividades. Da mesma forma, fixa na alínea “d” o 
direito de greve, exercido em conformidade com as leis de cada país. (ONU, 1966). 

Percebe-se que há uma correspondência direta do texto do PIDESC com o texto 
da Constituição quando esta estabelece em seu artigo 8º que “é livre a associação 
profissional ou sindical, ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a 
sindicato” (inciso V), “é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações 
coletivas de trabalho” (inciso VI). No artigo 9º proclama que “é assegurado o direito de 
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greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre 
os interesses que devam por meio dele defender”. (BRASIL, 1988). 

As correspondências dos artigos são, muitas vezes, literais. A preocupação em 
garantir a liberdade sindical e o direito de greve tanto no PIDESC quanto na Constituição 
é importante, haja vista que são direitos sociais. 

No contexto desses direitos, em seu artigo 9º, o PIDESC estabelece que “os Estados 
Partes reconhecem o direito de toda pessoa à previdência social, inclusive ao seguro 
social” (ONU, 1966). No mesmo sentido, o art. 6º da Constituição de 1988 aponta que 
“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”. (BRASIL, 1988). 

O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, como um 
tratado internacional, com força jurídica, endossa o direito de cada pessoa a um nível de 
vida para si e para sua família que inclui a alimentação, vestuário e moradia adequados 
(artigo 11 do Pacto). A preocupação com a previdência social é de salutar importância, 
tendo em vista que o objetivo desse sistema é resguardar o contribuinte e os seus 
dependentes de acontecimentos imprevisíveis ou de vulnerabilidade como a morte, 
doenças, velhice, acidentes, maternidade, entre outros (CASTRO; LAZZARI, 2017). A 
previdência social é um direito social e necessitade uma prestação positiva do Estado 
para assegurar a proteção dos cidadãos. 

Apesar de sua importância para assegurar toda essa imprevisibilidade, a 
previdência social está sendo fortemente atacada pela Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) nº 06/19, conhecida como “Reforma da Previdência”, que atualmente 
tramita no Congresso Nacional, e que tem por objetivos o de aumentar os anos de 
contribuição e aumentar a idade mínima para se aposentar, entre outros retrocessos e 
desrespeitos ao PIDESC ratificado pelo Brasil. Não será inútil lembrar Bobbio sobre o 
tempo vivido: 

 
O tempo vivido não é o tempo real: algumas vezes pode ser mais rápido; 
algumas vezes, mais lento. As transformações do mundo que 
vivenciamos [...], seja por causa da participação da crise de um sistema de 
poder que parecia muito mais sólido e, aliás, ambicionava representar o 
futuro do planeta, seja por causa da rapidez dos progressos técnicos, 
suscitam em nós o dúplice estado de espírito do encurtamento e da 
aceleração dos tempos. Sentimo-nos por vezes à beira do abismo e a 
catástrofe impede. Nós nos salvaremos? Quem nos salvará? 
Estranhamente, essa sensação de estar acossados pelos acontecimentos 
em relação ao futuro contrasta com a sensação oposta do alongamento 
e refreamento do tempo passado, em relação ao qual a origem do 
homem remota cada vez mais para trás (BOBBIO, 2004, p. 96). 

 
Ao analisar a correlação entre o Tratado e a Constituição brasileira, verifica-se 

que o poder constituinte originário, ao inserir a previdência social no rol dos direitos e 
garantias fundamentais, estava atento às mudanças do constitucionalismo 
contemporâneo, inspirando-se nos tratados internacionais. 

Entre tantos artigos importantes do PIDESC, destaca-se o primeiro, que trata 
sobre a “autodeterminação dos povos”. Este princípio veio consolidar o processo de 
descolonização que, segundo Bobbio, começou a se fortalecer após a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. A colonização foi vista como uma negação aos direitos 
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humanos, e por isso, criou- se o artigo 1º da PIDESC, para que os países tivessem a 
liberdade de se autodeterminar (BOBBIO, 2004). Esse direito está assegurado como 
princípio no artigo 4º, inciso III, da Constituição, o que explicita ainda mais a importância 
do direito internacional dos direitos humanos. 

A partir do exemplo do Brasil, pode-se perceber o quanto a promulgação de textos 
internacionais de direitos humanos é importante para inspiração de ordenamentos 
jurídicos dos diversos Estados-membros da Organização das Nações Unidas (ONU). A 
luta pelas conquistas de direitos e a manutenção deles, para que não haja retrocesso 
social, deve ser uma constante na comunidade internacional, pois a história é cíclica e 
tende à repetição. 

O colonialismo dizimou milhares e milhares de índios, porque eles não eram 
considerados humanos pelos colonizadores; milhares de negros foram feitos escravos 
porque também não eram vistos como humanos; milhões de judeus não eram vistos como 
humanos, e por isso foram perseguidos e assassinados durante a Segunda Guerra 
Mundial. 

A aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos foi um marco 
importante na história da humanidade, no entanto, isso não impediu que outras 
atrocidades acontecessem no mundo. No Brasil, por exemplo, instalou-se em 1964 uma 
ditadura militar, com práticas de violação de direitos humanos. A redemocratização do 
Estado foi fruto de várias mobilizações dos movimentos sociais. Fischmann (2009, p. 
159) assim afirma a esse respeito: 

 

A Constituição teve como característica resultar de processo de lutas e 
reivindicações que mobilizaram a sociedade civil organizada em 
oposição à ditadura. O recurso aos documentos internacionais de 
proteção dos direitos humanos foi fundamental e muitas vezes crucial 
tanto para invocar direitos cujo respeito se tinha como evidentes. 

 

Assim, a Constituição de 1988 não foi inovadora no sentido de criar direitos, pois 
se inspirou em tratados internacionais como o PIDESC, fazendo, muitas vezes, 
correspondência literal dos artigos. No entanto, internamente, inovou quando estabelece 
suas opções ético-jurídicas, proclamando a República Federativa do Brasil como um 
Estado Democrático como também proclama assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 
fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a 
solução pacífica das controvérsias. 

Desse modo, é necessário um esforço conjunto do Estado e da sociedade como um 
todo, no sentido de proteger os direitos fundamentais, porque não basta que eles sejam 
proclamados, é necessário garanti-los no dia-a-dia. 

É de todo relevante lembrar que o PIDESC sempre causou preocupação aos 
governantes quanto ao cumprimento de suas obrigações e com a apresentação dos 
relatórios com os informes sobre a observância ou não dos direitos humanos. Segundo o 
artigo 16.1.a do Pacto, os informes devem ser apresentados ao Secretário Geral da 
Organização das Nações Unidas (ONU), que enviará para o ógão responsável. O Comitê 
de Direitos Econômicos e Sociais é o órgão responsável por fazer a análise dos informes 
apresentados pelos Estados Partes e, a partir do exame, fazer recomendações de caráter 
geral dirigidas ao Estado interessado sobre violações aos direitos e as disposições 
contidas no Pacto. 
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4 INFLUÊNCIA DO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS 
NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 
O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP) foi aprovado pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas em 1966, e ratificado pelo Estado brasileiro em 1992. 
Em seus considerandos, o Pacto estabelece que, em conformidade com os princípios da 
Carta de São Francisco (Carta das Nações Unidas), a dignidade da pessoa humana 
constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Ademais, reconhece 
a indivisibilidade entre os direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e 
culturais para assegurar dignidade inerente à pessoa humana. 

O primeiro Protocolo Facultativo foi aprovado no mesmo ano do Pacto, 
instituindo mecanismo de petições individuais como instrumento de fiscalização do 
PIDCP nos Estados Membros. Determina o protocolo que, toda pessoa que se considerar 
vítima de violação de direitos enunciados no Pacto e que tenha esgotado todos os 
recursos internos disponíveis, poderá apresentar uma comunicação escrita ao Comitê 
para que este a examine. de forma bastante semelhante, o Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos também exerceu uma influência significativa na elaboração do 
Titulo II da Constituição de 1988 ao tratar de direitos civis e políticos como diretos 
fundamentais. 

 
PIDCP CF/88 

Art. 7º Art. 5º, III 

Art. 18 Art. 5º, VI 

Art. 21 Art. 5º, XVI e XVII 

Art. 25 Art. 14 

 

Em seu artigo 5º, inciso III, a Constituição estabelece que “ninguém será 
submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”, o que se encontra em 
total sintonia com artigo 7º do PIDCP, o qual declara: “ninguém poderá ser submetido à 
tortura, nem a penas ou tratamento cruéis, desumanos ou degradantes. Será proibido 
inclusive, submeter uma pessoa, sem seu livre consentimento, a experiências médias ou 
cientificas”. (ONU, 1966). 

Verifica-se nesses artigos a preocupação do legislador, tanto no âmbito 
internacional como no âmbito interno, com a integridade física e psicológica dos 
indivíduos, para garantia da dignidade da pessoa humana. 

O artigo 18.1 do PIDCP estabelece que “toda pessoa terá direito a liberdade de 
pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implicará a liberdade de ter ou 
adotar uma religião ou uma crença de sua escolha e a liberdade de professá-la de forma 
individual ou coletivamente”. Outrossim, declara ainda que os Estados Partes se 
comprometem a respeitar a liberdade dos pais e, quando for o caso, dos tutores legais – 
de assegurar a educação religiosa e moral dos filhos que esteja de acordo com suas 
próprias convicções” (artigo 18.4). 

Seguindo a mesma corrente, o artigo 5º, inciso VI, da Constituição determina que 
“é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício 
dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas 
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liturgias”. 
É importante destacar que desde a promulgação da Constituição de 1891, o Brasil 

passou a ser um Estado laico, e o direito à liberdade religiosa passou a ser assegurado 
nas demais Constituições do país. Ao garantir o direito à liberdade de pensamento, de 
consciência e de religião, tanto o PIDCP como a Constituição de 1988, além de garantirem 
a liberdade de as pessoas escolherem sua religião, garantem também o direito de 
outras pessoas não terem religião ou de terem convicções existenciais e filosóficas que 
não tenham qualquer vinculo religioso. Em outras palavras, garante a liberdade tanto 
para aqueles que possuem e exercem sua crença religiosa quanto para os que não 
exercem ou não têm religião. 

O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos positiva o direito de reunião em 
seu artigo 21, quando estabelece que o direito de reunião pacífica será reconhecido e o 
exercício desse direito estará sujeito apenas às restrições previstas em lei e que se façam 
necessárias, em uma sociedade democrática. Segundo a Resolução da Assembleia Geral 
da Organização das Nações Unidas aprovada pelo Conselho de Direitos Humanos 15/21: 
Direitos humanos e medidas coercitivas unilaterais: 

 

insta-se os Estados a respeitarem e protegerem plenamente o direito de 
todas as pessoas à liberdade de reunião e associação pacíficas, e a 
adotarem todas as medidas necessárias para assegurar que qualquer 
restrição do livre exercício do direito à liberdade de reunião e de 
associação pacíficas seja conforme as obrigações que lhes cabe em 
virtude das normas internacionais de direitos humanos. 
 

De forma semelhante ao que dispõem o PIDCP sobre o direito de reunião, o artigo 
5º, inciso XVI, da Constituição proclama que “todos podem reunir-se pacificamente, sem 
armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não 
frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local”. 

O direito de liberdade de associação, inclusive sindical, também é garantido pelo 
Pacto no artigo 22, e encontra consonância na Constituição de 1988 em seu artigo 5°, 
inciso XVII. Esses direitos são essenciais em uma democracia para que os indivíduos 
possam se organizar e mobilizar na defensa de seus direitos. 

Em se tratando dos direitos políticos, o artigo 25 do PIDCP estabelece que todo 
cidadão tem o direito e a possibilidade, sem qualquer das formas de discriminação, de 
participar da condução dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de 
representantes livremente escolhidos, e de votar e ser votado em eleições periódicas, 
autênticas, realizadas por sufrágio universal e igualitário e por voto secreto, que 
garantam a manifestação da vontade dos eleitores. Esse direito vai de encontro ao artigo 
1°, parágrafo único, e ao artigo 14 da Carta Magna, quando estabelece que a soberania 
popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual 
para todos, e, nos termos da lei, mediante: I - plebiscito; II - referendo; III - iniciativa 
popular. 

Diante da demonstração dessas correspondências entre os textos internacionais 
e a Constituição brasileira, é preciso reconhecer a importância do acompanhamento, 
através do Comitê de Direitos Humanos, da implementação dos direitos fundamentais 
nos ordenamentos jurídicos dos Estados e estabelecidos no Pacto Internacional dos 
Direitos Civis e Políticos. Esse Comitê foi instituído no âmbito da Organização das Nações 
Unidas (ONU). 

 

http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G11/139/04/pdf/G1113904.pdf?OpenElement
http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G11/139/04/pdf/G1113904.pdf?OpenElement
http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G11/139/04/pdf/G1113904.pdf?OpenElement
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5 CONCLUSÃO 
 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 10 de dezembro de 1948, em seu 

texto, integra os direitos sociais dos homens e das mulheres – que a humanidade levou 
séculos para conquistar – como indispensáveis para a garantia da dignidade da pessoa 
humana e o livre desenvolvimento da personalidade, como apresentados no caso do 
direito à educação, a ter parte na vida cultural da comunidade e ao lazer. O direito ao 
trabalho surge com mais ênfase, o que inclui, por exemplo, a escolha do trabalho, a 
condição satisfatória do trabalho, a proteção contra o desemprego, um salário justo e a 
liberdade sindical. 

Com a ratificação do Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais e 
Culturais e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, esses tratados 
internacionais penetram no próprio núcleo duro dos direitos fundamentais ao serem 
incorporados no ordenamento jurídico brasileiro. 

Seja como for, não se pode negar que tanto a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos como os Pactos Internacionais de Direitos Humanos exercem um impacto 
considerável nos sistemas jurídicos internos, por serem normas superiores de 
inspiração bem como critério de interpretação das normas constitucionais dos Estados-
membros da Organização das Nações Unidas. 
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“SEM-TETO VÃO AO SHOPPING”: CONTRADIÇÕES DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO À LUZ DAS CONTRIBUIÇÕES DE KARL MARX 
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1 INTRODUÇÃO 

Este artigo foi desenvolvido a partir do conhecimento oportunizado durante o 
curso da disciplina de Teoria Social I, no primeiro semestre de 2019, no Programa de Pós-
graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Campina Grande/PB. É o 
primeiro resultado de uma pesquisa ainda em curso.  

Muitos teóricos se dedicaram, e se dedicam, a pensar os diversos aspectos da vida 
em sociedade. Karl Marx se destacou por apresentar uma teoria social concentrada no que 
poderia ser identificada como crítica à economia capitalista, propondo uma perspectiva 
revolucionária e originando as correntes de pensamento marxistas desenvolvidas ao 
longo dos anos.  

Entretanto, é pacífico o entendimento de que as contribuições de Marx não se 
limitam à denúncia da lógica do funcionamento do modo de produção capitalista e ao 
diagnóstico dos seus limites (MELO, 2013, p. 19). A crítica do teórico também é 
direcionada à ordem institucional que estruturava a organização política e jurídica da 
sociedade de seu tempo, contribuindo com outra interpretação do ideal do Estado de 
Direito e da configuração histórica da república democrática (MARX, 2008). 

O objetivo do presente artigo é evidenciar, através da teoria social elaborada por 
Karl Marx, as contradições sociais, a desigualdade material e as distinções de classes na 
sociedade capitalista moderna constituída em Estado Democrático de Direitos, a partir de 
um fato ocorrido em agosto do ano de 2000, no Shopping Rio Sul, zona nobre do Rio de 
Janeiro.   

No ano em que marcava a virada do milénio, um grupo se reuniu, somando uma 
média de 140 pessoas, para fazer algo que à época seria, para certa parcela da população 
brasileira, algo banal e cotidiano: ir ao shopping. Entretanto, se tratava de pessoas em 
situação de rua, sem-teto, ou advindas de movimentos de ocupações habitacionais, 
lideradas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem-teto (MTST), o que foi motivo 
suficiente para gerar repercussão direta na estrutura administrativa do estabelecimento, 
capaz de mobilizar frotas de policiais militares (PMs) e seguranças particulares, na 
tentativa de dar forma às barreiras impeditivas de acesso àquele espaço, por aquele 
grupo, que até então se mostravam invisíveis.  

Antes mesmo de chegarem ao local, os sem-teto já perceberam que não eram bem-
vindos. Foram recebidos por operações policiais, lojas fechando e portas de acesso 
travadas. Eles estariam munidos das prerrogativas constitucionalmente garantidas a 
todos em um Estado Democrático de Direitos: seja a liberdade, a igualdade ou o direito de 
ir e vir. Entretanto, o ocorrido evidenciou o distanciamento entre essas garantias formais 
e a realidade prática no cotidiano dessas pessoas, uma questão pensada pela teoria social 
de Marx, desvendando outra face e ideal do Estado de Direito. 

Quanto aos aspectos metodológicos, trata-se de um estudo de caso a partir do fato 
acontecido no Shopping Rio Sul, registrado pelo documentário “Hiato:”, repercutindo em 
uma análise de falas dos participantes e na descrição das cenas filmadas, para se chegar 
às evidências relacionadas à teoria social desenvolvida por Karl Marx, a partir de uma 



879 

 

revisão bibliográfica, para mensurar as linhas gerais das contribuições consagradas do 
teórico e demonstrar um diagnóstico da dinâmica das contradições sociais enfatizadas no 
caso em apreço, relacionando-as às prerrogativas do Estado Democrático de Direito.  

 
2 “WELCOME TO RIO SUL”: UMA SÍNTESE DO ATO 

“Sem-teto vão ao shopping” foi a manchete que estampou diversas matérias na 
grande imprensa brasileira em agosto do ano de 2000. Repórteres em links ao vivo 
transmitiam em tempo real as reações dos vendedores, gerentes e donos das lojas que, 
apesar de estarem em um espaço que deveria ser de acesso a todos, existem para servirem 
a uma parcela específica da sociedade que se determina pelo poder de compra.  

Para a análise aqui apresentada, serão utilizados os relatos documentados pelo 
curta-metragem “Hiato:”, dirigido por Vladimir Seixas, produzido sete anos após os 
acontecimentos, mas que conseguiu reunir imagens reais e depoimentos dos envolvidos 
no movimento que ocupou o shopping Rio Sul, na zona Sul do Rio de Janeiro. 

Os sem-teto se dirigiram ao local organizados em ônibus coletivos. Já no caminho, 
foram surpreendidos por uma operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que tinha o 
objetivo de questionar a natureza do ato. A ação policial leva a crer que o fato de ir ao 
shopping, até então cotidiano, se apresenta naquela situação específica como 
extraordinário ao Estado. Não é necessário muito esforço para perceber que, na verdade, 
se tratava de uma tentativa de inibir ou frustrar o ato, que consistiria em um passeio, como 
forma de ocupação de um espaço público, pacificamente.  

Ainda que em forma de manifestação, os sem-teto pretendiam algo absolutamente 
normal, simples ou banal: um passeio ao shopping. Ao chegarem ao local, o letreiro com a 
frase “Welcome to Rio Sul” muito provavelmente não foi compreendido pela maioria dos 
que pisavam naquele espaço pela primeira vez. “– Os seguranças tavam no nosso pé direto. 
Depois chamaram a polícia. A gente parecia bandido. Cara, a gente não é bandido. Lá fora 
tinha mais polícia do que no morro.”, declarou Claudionor Magalhães, um dos presentes. 
“– Só queríamos conhecer o shopping.”, ressaltou outra pessoa entrevistada pelo 
documentário. 

Nessa banalidade, o fato de pessoas de outra classe social entrarem no shopping 
produziu uma cena de pânico, com portas sendo fechadas, escadas rolantes desligadas, 
vendedores seguindo cada passo dos visitantes, seguranças sendo chamados, atos 
direcionados contra pessoas de outro grupo social, por estarem atravessando uma 
fronteira que existe e é percebida, , apesar de invisível, dado o conflito das classes sociais.    

Adriana do Nascimento, de 25 anos, relatou que percorreu as lojas mais 
sofisticadas e ficou encantada com uma bolsa de mão que custava R$ 139,00, valor que na 
época daria para alimentar a sua família durante o mês inteiro. Em uma das lojas, uma 
vendedora não se inibiu com as câmeras, como outros que mudavam a versão do 
atendimento ou escondiam os rostos ao perceberem que estavam sendo filmados, e, em 
tom de revolta, tentou expulsar os visitantes: “– Vocês não estão querendo comprar, tão 
querendo fazer cena.”. Do outro lado, um manifestante reivindicou: “– Mas mesmo assim 
eu tenho o direito de experimentar.”, demonstrando o interesse de provar as peças de 
roupas expostas.  

A administração do shopping, tentando conter a presença dos sem-teto, chegou a 
oferecer dinheiro para que deixassem o local. Os banheiros foram fechados.  Uma criança 
olhava atentamente cada detalhe do carrinho de brinquedo cujo valor seria maior que o 
salário mínimo da época. A praça de alimentação foi esvaziada, enquanto os manifestantes 
compartilhavam um lanche, pão com mortadela, que aparentemente não fazia parte do 
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cardápio de nenhuma das redes de fast food estabelecidas naquele espaço identificado 
como templo do consumo. O olhar de nojo dos vendedores relatado por alguns 
manifestantes e registrado nas filmagens. Diante disso, declarou uma entrevistada: “– Ah, 
eu me senti excluída da sociedade, porque, quando eu entrava, ficavam apavorados.”. 

Uma das entrevistadas falou sobre a sensação de descrédito diante da sociedade 
de consumo. Quando procura alguma loja e lhe perguntam o CEP da sua residência 
(Código de Endereçamento Postal), identificando que se trata de uma pessoa residente 
em unidade habitacional ocupada, na maioria das vezes os lojistas costumam se recusar a 
vender os produtos, pela presunção da falta de capacidade aquisitiva da classe social a 
qual pertence.   

Muito além do ato em si, as reflexões que surgem a partir dele remontam à clássica 
teoria crítica que Karl Marx desenvolveu à superestrutura e as suas instituições, 
relacionando as garantias formais anunciadas pelo Estado Democrático de Direito e a 
realidade prática vivida pela maior parte da população, evidenciando o distanciamento e 
a desigual distribuição dos meios para a sua realização.  

3 A LEGISLAÇÃO AO TEMPO DO ACONTECIMENTO NO SHOPPING RIO SUL  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948, pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas, assinala, no seu preâmbulo, o princípio da dignidade da pessoa 
humana como fundamento dos demais direitos: 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os 
membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis 
constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. (...) 
considerando que uma concepção comum destes direitos e liberdades é 
da mais alta importância para dar plena satisfação a tal compromisso: a 
assembleia geral proclama a presente declaração universal dos direitos 
humanos (...). 

Há inúmeros artigos na Constituição Federal que buscam concretizar o que está 
presente da Declaração supracitada. Exemplo disso, o artigo 1° da CRFB inclui a dignidade 
da pessoa humana como princípio fundamental da República Federativa: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

III - a dignidade da pessoa humana. 

Entretanto, um grande desafio para todo o ordenamento jurídico é no que diz 
respeito aos meios para a concretização de seus princípios, assim como também dos 
próprios direitos elencados como fundamentais, principalmente quando envolvidos os 
direitos individuais e fundamentais. Importante, ainda, ressaltar a previsão que traz o §1° 
do artigo 5° da CRFB, que trata do rol exemplificativo (visto que os direitos fundamentais 
estão “espalhados” por toda a Constituição) de direitos fundamentais e sua aplicabilidade: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
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[...] 

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 
aplicação imediata. [Grifo nosso]. 

Como já estudado nas ciências jurídicas, as normas possuem “graus” de eficácia. 
Por sua vez, o parágrafo §1° do artigo 5° da CF deixa claro que as normas relativas a 
direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata. Assim como preceitua 
Vladimir Brega Filho, o direito fundamental “é o mínimo essencial gerador de uma vida 
digna, conforme os preceitos do princípio da dignidade da pessoa humana.” (BREGA 
FILHO, 2002, p. 66). Tendo isso, pode-se afirmar que os direitos fundamentais estão 
sustentados pelo Estado de Direito como também pelo princípio da dignidade da pessoa 
humana.  

Em suma, o Estado de Direito diz respeito a poderes limitados do Estado. O então 
professor José Afonso da Silva defende que o conceito de Estado de Direito engloba a 
submissão tanto dos governantes quando dos cidadãos ao império da lei, como também a 
existência de separação dos poderes e a garantia dos direitos fundamentais. (SILVA, 2012, 
p.113). 

No que tange ao princípio da dignidade humana, trata-se de um princípio aberto 
que permite o reconhecimento a todas as pessoas humanas como sujeitos que possuem 
direitos, independente que qualquer classe social, etnia, gênero, ou qualquer outro termo, 
ou seja, é inerente à pessoa humana. Luís Roberto Barroso afirma que: 

A dignidade humana, então, é um valor fundamental que se viu 
convertido em princípio jurídico de estatura constitucional, seja por sua 
positivação em norma expressa seja por sua aceitação como um 
mandamento jurídico extraído do sistema. Serve, assim, tanto como 
justificação moral quanto como fundamento normativo para os direitos 
fundamentais  (BARROSO, 2010, p. 15).  

Atualmente, com o avanço dos estudos do Direito Constitucional, entende-se que 
os direitos fundamentais constituem o núcleo da proteção da dignidade da pessoa 
humana e a Constituição é a norma suprema do ordenamento jurídico, na qual os valores 
mais sagrados dentro de uma sociedade devem estar resguardados, por ser documento 
jurídico com força vinculativa máxima, objetivando, justamente, a força, eficácia, e o 
respeito a tais valores. 

Entretanto, diante de tais prerrogativas, a legislação não consegue garantir os 
meios materiais para a sua efetivação, como no caso dos sem-teto ao visitarem um 
shopping no Rio de Janeiro. Nessa perspectiva, é possível perceber a evidência de uma 
contradição do Estado Democrático de Direito.  

Ainda que não seja a finalidade do presente artigo fazer uma análise mais 
aprofundada da legislação brasileira ao tempo do acontecimento, inegável que os sem-
teto estariam munidos do direito de acesso àquele espaço público, bem como assistidos 
pela legislação consumerista que garante a paridade de tratamento entre os 
consumidores e visitantes dos estabelecimentos comerciais, mas que ainda munidos da 
legislação não conseguiram ver os seus direitos respeitados na prática, como 
demonstrado nos registros do documentário “Hiato:”.  
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4 AS FACES DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: DAS GARANTIAS FORMAIS 
PARA OS JURIDICAMENTE IGUAIS À REPRODUÇÃO DOS INTERESSES DAS CLASSES 
DOMINANTES  

No Brasil, o ano de 1988 marcou o início da redemocratização do país, pela 
Assembleia Nacional Constituinte, constituindo-o em um Estado Democrático de Direitos, 
inaugurando uma legislação que se apresentou, ao menos do ponto de vista formal, uma 
superação do atroz modelo ditatorial militar anteriormente vivenciado, destinado a 
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais a todos, sem distinção de qualquer 
natureza. Doze anos após o marco do início da redemocratização do país, em agosto de 
2000, os fatos acontecidos no Shopping Rio Sul, narrados acima, evidenciaram as 
contradições entre a legislação e a realidade prática vivenciada por uma parcela da 
população: os sem-teto.  

A pretenciosa visita ao shopping se transformou em um ato político capaz de 
denunciar as desigualdades materiais e as distinções entre as classes em uma sociedade 
capitalista, desmascarando o próprio ideal de “estado de direito” e a configuração 
histórica da república democrática (MELO, 2013, p. 19). 

A teoria social desenvolvida por Karl Marx permite compreender, através de uma 
perspectiva crítica, que da forma como esse estado se configura não se é possível garantir 
a todos a experiência da igualdade material, dada as situações históricas de dominação e 
antagonismo de classes. Desse modo, a igualdade, a liberdade, ou demais prerrogativas 
garantidas a todos formalmente, encontra limites controlados pelo modelo de produção 
capitalista, o que inviabiliza a emancipação social. 

Diante da discussão, se torna pertinente perceber a leitura feita por Marx do que 
se entende por Estado e os desdobramentos acarretados a partir dele. Ajuda nessa 
pretenciosa percepção tomarmos como ponto de partida a sua repercutida afirmação de 
que “a história de toda sociedade até nossos dias é a história da luta de classes” (MARX; 
ENGELS, 2001, p. 23). Esse pode ser o fio condutor do pensamento do teórico, tanto que é 
possível identificar nele um Estado essencialmente classista, cuja finalidade seria a de 
representar os interesses da classe dominante, como demonstra:  

 
Sendo o Estado, portanto, a forma pela qual os indivíduos de uma classe 
dominante fazem valer seus interesses comuns e na qual se resume toda 
a sociedade civil de uma época, conclui-se que todas as instituições 
comuns passam pela mediação do Estado e recebem uma forma política. 
Daí a ilusão de que a lei repousa na vontade e, mais ainda, em uma 
vontade livre, destacada da sua base concreta. Da mesma maneira, o 
direito por sua vez reduz-se à lei (MARX; ENGELS, 2002, p. 74).  
 

Dessa forma, essa organização social em classes é que determina e estrutura o 
Estado, não o contrário. Ainda que esse Estado institua normas jurídicas, garantias e 
direitos aos indivíduos, é instituído pelas relações estabelecidas pelas classes, o que 
acarreta na reprodução dos interesses dominantes, os quais estão assim reproduzidos no 
cerne da sua estrutura.  

As contribuições de Marx se constituíram para além do seu século em uma crítica 
à configuração histórica do modelo de Estado, bem como à república democrática como o 
sistema dos homens livres, compreendida em sua teoria como forma ideológica de 
dominação, reduzindo as garantias formais igualmente distribuídas a meras ilusões que 
na verdade reproduziriam os interesses das classes dominantes.  
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Essa ilusão jurídica, que reduz o direito à simples vontade, leva 
fatalmente, com o ulterior desenvolvimento das relações de propriedade, 
a que alguém possa ter um título jurídico de uma coisa sem possuir 
realmente essa coisa. Suponhamos, por exemplo, que a renda de um 
terreno seja suprimida pela concorrência; o proprietário desse terreno 
conserva seu título jurídico sobre esse terreno bem como seu jus utendi 
et abutendi. Mas nada pode fazer dele, nem nada possui enquanto 
proprietário fundiário, se não possuir, além disso, capitais suficientes 
para cultivar o seu terreno. Essa mesma ilusão dos juristas explica que, 
para eles e para todos os códigos jurídicos, é meramente casual que, por 
exemplo, os indivíduos entrem em relações entre si, por contrato, e que, 
a seus olhos, relações desse gênero passem como sendo daquelas que 
podem subscrever ou não, segundo sua vontade, e cujo conteúdo repousa 
inteiramente na vontade arbitrária e individual das partes contratantes. 
(MARX; ENGELS, 2002, p. 76).  

 
O que o percurso teórico apresentado propõe (MARX e ENGELS, 2001; 2002; 2008; 

2011; 2012; 2016) é identificar que a economia está no centro das relações sociais 
historicamente estabelecidas.  No caso da ida dos sem-teto ao shopping Rio Sul, no Rio de 
Janeiro, uma das principais evidências que pode ser extraída é a economia perpassando 
por todo o conflito estabelecido. O acesso ao espaço pelo público em geral garantido pelo 
ordenamento jurídico brasileiro mostrou a face invisível da legislação que na prática 
seleciona os seus destinatários. 

A igualdade perante a lei conferida a todos, como aos sem-teto no caso envolvendo 
o Shopping Rio Sul, sem distinção de qualquer natureza, bem como a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, por vezes é colocada à prova. A 
mesma legislação que a garante não consegue dar conta dos meios materiais para a sua 
concretização, sendo uma possível justificativa para isso a própria reprodução dos 
interesses dominantes acentuada pela luta de classes, como destacada na teoria de Marx. 

No início do seu exercício reflexivo, ainda jovem, Marx já iniciava o 
desenvolvimento da sua crítica, ao escrever para a Gazeta Renana (1842) identificando 
um desvio de finalidade na legislação aprovada pela Assembleia Provincial da Renânia 
sobre o furto de madeira, expondo uma reflexão sobre a pena imposta aos camponeses da 
época – pelo tradicional recolhimento da madeira caída no chão para subsistência, 
conduta que passou a ser criminalizada pela legislação – e sobre como o Estado, através 
dos mecanismos legislativos, colocou-se a serviço dos interesses particulares dos 
proprietários florestais (MARX, 2016). 

Tal como os camponeses, tratados como ladrões de madeira, ou despossuídos, 
observados por Marx, os sem-teto no shopping Rio Sul causaram algum tipo de 
desconforto ou despertaram certo conflito de interesses em relação aos dominantes. Os 
fatos registrados demonstram a inaplicabilidade do direito à liberdade de ir e vir, por 
exemplo, quando as escadas rolantes do shopping foram travadas, ou quando os 
banheiros públicos foram fechados e demais portas dos estabelecimentos foram travadas, 
sem se quer ser preciso adentrar na seara da discussão acerca do poder de compra 
precário diante da sua desigual distribuição (MARX, 2013). A legislação, ao menos do 
ponto de vista material, mente quando diz todos serem iguais. 

  
A lei não está dispensada do dever universal de dizer a verdade. Ela o tem 
duplamente, pois é o proclamador universal e autêntico da natureza 
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jurídica das coisas. (...) a lei mente e o pobre é sacrificado por uma 
mentira legal (MARX, 2016, n.p.).  
 

É fato que existe uma distância entre as garantias formais e os meios materiais para 
a sua realização. Diante disso, Marx percebe que o ordenamento jurídico, assim como o 
Estado, ao passo que diz realizar o interesse de todos civilmente organizados, não 
consegue garantir que todos desfrutem de seus interesses, dada a falta dos pressupostos 
estabelecidos para tal, como a capacidade aquisitiva. Aos sem-teto, faltou-lhes o 
passaporte para o ingresso no Shopping Rio Sul: o poder de compra.   

Analisando essas contradições da vida em sociedade, o próprio Estado se 
configura, no sentido teórico apresentado, como uma forma de dominação burguesa, por 
estar a serviço dos interesses da classe dominante, remontando à reflexão de a economia 
estar no centro das relações sociais historicamente estabelecidas, pensamento que 
conduz inclusive a formulação do método adotado por Marx em sua teoria.  

 
O resultado geral a que cheguei e que, uma vez obtido, serviu-me de guia 
para meus estudos, pode ser formulado, resumidamente assim: na 
produção social da própria existência, os homens entram em relações 
determinadas, necessárias, independentes de sua vontade; essas relações 
de produção correspondem a um grau determinado de desenvolvimento 
de suas forças produtivas materiais. A totalidade dessas relações de 
produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre 
a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual 
correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de 
produção da vida material condiciona o processo de vida social, política e 
intelectual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser; ao 
contrário, é o seu ser social que determina sua consciência (MARX, 2008, 
p. 47). 
 

De modo geral, Marx propõe pensar que opressores e oprimidos sempre estiveram 
em constante oposição. Nesse contexto, a liberdade e a igualdade passam a depender de 
uma transformação revolucionária do capitalismo. A revolução está intrinsicamente 
relacionada à superação da superestrutura que reproduz os interesses da classe 
dominante, levando à emancipação dos indivíduos, principalmente pela transformação 
das relações sociais estabelecidas entre o capital e o trabalho, para que a partir disso a 
base real da sociedade se configure.  

Conquanto, ainda que as reflexões aqui apresentadas não consigam saturar a 
discussão teórica, é importante ressaltar que a perspectiva revolucionária de Marx 
compreende que a própria revolução também é fruto de um processo histórico. Por mais 
que o marxismo tenha se desenvolvido enquanto corrente de pensamento e incorporado 
até mesmo novas perspectivas, a pretensão aqui é desenvolver ao menos um esforço para 
compreender em linhas gerais como a sociedade estruturada em Estado, em ordenamento 
jurídico, articula os interesses das classes sobrepondo os interesses dominantes. 

 
5 A ESTRATÉGIA POLÍTICA PARA A EMANCIPAÇÃO DOS INDIVÍDUOS  

Diante da compreensão de que a revolução se dá também por um processo 
histórico (MARX, 2011), a superação do Estado se daria pelo manuseio das ferramentas 
disponibilizadas por ele próprio, gradativamente. A tomada do poder, dos meios de 
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produção, pelo próprio Estado, sugere pensar a política como estratégia de concentração 
das forças necessárias para a pretendida transformação.  

Pela reflexão histórico-dialética, como no recorte temporal no qual a origem da 
sociedade burguesa moderna, pelo esfacelamento da sociedade feudal, não suprimiu a 
oposição de classes (MARX; ENGELS, 2001, p. 24), é possível compreender que todo 
Estado é uma ditadura de classe.  

No entanto, ao analisar o que foi a Comuna de Paris, acontecimento de 1871, Marx 
desenvolve uma compreensão do Estado como um instrumento, sugerindo estar 
repensando inclusive o processo revolucionário. Esse esforço não indica abrir mão de 
toda a teoria até então produzida, mas no reconhecimento de que se tratou de uma forma 
de associação livre de trabalhadores (MARX, 2011). 

Na Comuna foi possível identificar a primeira república operária da história, uma 
autogestão de produtores, tomando de volta para o trabalhador o que lhe é próprio, 
através da tomada do poder burguês ao tempo concentrado em Versalhes.    

 
Quando a Comuna de Paris assumiu em suas mãos o controle da 
revolução; quando, pela primeira vez na história, os simples operários 
ousaram infringir o privilégio estatal de seus “superiores naturais” e, sob 
circunstâncias de inédita dificuldade, realizaram seu trabalho de modo 
modesto, consciente e eficaz, por salários dos quais o mais alto mal 
chegava a uma quinta parte do valor que, de acordo com uma alta 
autoridade científica, é o mínimo exigido para um secretário de um 
conselho escolar metropolitano – então o velho mundo contorceu-se em 
convulsões de raiva ante a visão da bandeira vermelha, símbolo da 
República do Trabalho, tremulando sobre o Hotel de Ville. (MARX, 2011, 
p. 67).  
 

Marx tratou a conquista do poder político como uma grande obrigação do 
proletariado (MARX, 2012), considerando que na forma como se estruturara o Estado não 
se era possível vislumbrar o meio material para a emancipação dos indivíduos como 
homens livres, muito menos pelas normas jurídicas e instituições, pela discussão 
apresentada de que a superestrutura reproduzia e estava a serviço dos interesses 
dominantes.  

Desse modo, é interessante perceber a interpretação de que o proletariado, 
enquanto classe dominada, precisaria se valer da apropriação da força política 
mobilizadora para atingir os ideais revolucionários. Há, nesse momento, um cuidado 
especial com a substituição de um poder pelo outro, o que seria importante na formulação 
de uma teoria política. O poder político necessariamente deveria ser apropriado pela 
classe trabalhadora pela ação livre, ou ação autônoma, dos próprios trabalhadores, de 
modo a elevar à aniquilação do poder político e consequentemente à existência do 
antagonismo das classes pela supressão de sua divisão.   

Pensar a revolução pela apropriação do poder político se tornou uma discussão 
importante na tradição histórica da luta do proletariado, com repercussão nas ações 
positivas adotadas por grupos militantes da causa e no desenvolvimento do pensamento 
herdado das contribuições de Marx, com destaque a Rosa Luxemburgo, que em linhas 
gerais considera que a aspiração do proletariado a apossar-se do Estado é a finalidade do 
movimento socialista (LUXEMBURGO, 1974), repercutindo em uma reforma social e 
acarretando posteriormente na revolução; uma discussão teórica e análise de 
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experiências práticas de luta que pode render outros trabalhos em um momento 
oportuno.   

Retornando ao caso dos sem-teto no Shopping Rio Sul, o ato de ir àquele espaço 
evidenciou uma parcela da população que não desfrutava se quer do acesso a ele. Nas 
imagens registradas pelo documentário “Hiato:”, os sem-teto se mostraram apoderados 
da ilusão legal criada pelo Estado Democrático de Direito, utilizando isso de maneira 
estratégica para denunciar as contradições sociais emergentes. Entraram em um espaço 
considerado na época um dos maiores símbolos do capitalismo, sendo inclusive 
reconhecido massivamente como templo do consumo, exigiram provar as peças de roupas 
expostas, as joias ou os caríssimos brinquedos, tal como a legislação brasileira, inclusive 
a consumerista, lhes assistia, enquanto a maioria dos empresários dos estabelecimentos 
se contorciam e viam com olhar de perplexidade o que deveria ser absolutamente normal: 
a classe dos excluídos tomando para si o que lhes é próprio. 

A manifestação pacífica, inédita em um shopping-center brasileiro, repercutiu em 
um resultado político. Ainda que não alcançada a superação das limitações impostas pelo 
capitalismo, os sem-teto conseguiram significar a união como força mobilizadora e 
desestruturante.  Mobilizadora porque estavam constituídos em um objetivo: alertar que 
existem e chamar a atenção para problemas reais, como a falta de moradia, em face de 
uma parcela mínima da sociedade que consegue desfrutar de um espaço exclusivo e 
luxuosamente desproporcional à realidade social da maior parte da população. 
Desestruturante porque desarticulou, ao menos naquele dia, a operacionalização das 
regalias habituais daquele espaço, com lojas sendo fechadas e a administração do 
estabelecimento tendo que lidar com o fato de que a legislação garante o acesso público e 
gratuito a todos, incluindo os sem-teto que até então eram excluídos desse espaço de 
socialização.  

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As contribuições de Karl Marx e Engels à análise da sociedade perpassam o tempo 
em uma contemplação de fenômenos dinâmicos que a constitui. A crítica ao Estado 
Democrático de Direitos parece ser, na verdade, um convite a refletir a superestrutura e 
todas as suas instituições e mecanismos enquanto formas de dominação. A grande 
questão desvendada está não no ordenamento jurídico-legal, mas na ilusão por ele criada. 

Enquanto parte integrante da superestrutura, a legislação que diz garantir a todos 
o direito à liberdade, à igualdade, entre outros, parece não refletir as condições materiais 
em que estão constituídas as relações sociais. O fato de ser titular de um direito não 
significa exercê-lo, o que evidencia o distanciamento entre a legislação e as condições 
reais para a sua realização.  

A teoria social formulada por Marx é uma denúncia das desigualdades sociais. 
Quanto mais se produz, mais se concentra capital e poder nas mãos de poucos e mais a 
realidade se distancia das garantias formais anunciadas pelo Estado. Os sem-teto que 
foram ao Shopping Rio Sul se encontravam, em sua maioria, estabelecidos em ocupações 
habitacionais, não dispondo de recursos básicos necessários à manutenção da vida; as 
crianças viram pela primeira vez pessoalmente brinquedos que os seus pais não poderiam 
comprar; as peças de vestuários expostas chegavam a custar o que alimentaria uma 
família por um mês. Não há dúvidas de que espaços como o Rio Sul existem para servir a 
uma parcela específica da sociedade, que nesse caso se distingue das demais por deter o 
poder de compra.  
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Como Marx compreende a economia como fio condutor das relações sociais, é a 
partir dela que se é possível perceber como o próprio Estado reproduz os interesses das 
classes dominantes, estando a serviço da dominação burguesa e para ela constituído, 
inviabilizando a emancipação dos indivíduos nas condições por ele instituídas. Por essa 
razão se justificaria a perspectiva revolucionária pensada para superação dessa 
configuração histórica de dominação.  

Considerando que a própria revolução se dará por um processo histórico, Marx 
considera necessária a apropriação do poder político pelo proletariado. Não 
diferentemente, a ocupação do Shopping Rio Sul, no Rio de Janeiro, pelos sem-teto se 
mostrou uma experiência do exercício da força política mobilizadora de uma classe 
dominada em um espaço próprio e destinado às classes dominantes.  

Naturalmente, a relação estabelecida entre o movimento acontecido no shopping 
e a teoria social de Karl Marx aqui ventilada não satura a discussão, tampouco seria a 
pretensão em uma curta explanação. Entretanto, a maior aspiração aqui esposada é a de 
evidenciar o movimento dos sem-teto como uma reação aos efeitos do antagonismo das 
classes, no qual o Estado Democrático de Direito, tal como configurado, surge como peça 
fundamental na instrumentalização de sua manutenção e permanência.  
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A PROTEÇÃO DO ACNUR AOS REFUGIADOS APÁTRIDAS À LUZ DA SEGURANÇA 
HUMANA 

 
Deisiane da Conceição Viana de Santana Valdevino 

Thalita Franciely de Melo Silva 
Thays Felipe David de Oliveira 

 
Se tenho vida, existo.  

Se peço refúgio, quero morada, quero dignidade, pouco existo. 
Se tenho direito a não ter direitos, não existo. 

Pertenço a tudo e a nada, nem direito tenho, nem reconhecido sou, tornei-me, 
então, apátrida.  

 
Deisiane da Conceição Viana de Santana Valdevino, 14 de outubro de 2019. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

As pesquisas sobre migração integrada aos estudos de Relações Internacionais 
fornecem meios de compreender a política internacional. Segundo Betts (2014, p. 60), os 
refugiados são uma parte inerente da política internacional, de modo que o refugiado e o 
sistema estatal são dois lados da mesma moeda, um não pode ser compreendido sem o 
outro. Logo, o refugiado é parte integrante do sistema internacional.  

O escopo do artigo se restringe a categoria de migrantes apátridas tidos como 
refugiados que estão sob a proteção e a assistência do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados (ACNUR). A Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, 
aprovada em 1954, define em seu art.1º, o termo apátrida como referente a toda a pessoa 
que não seja considerada por qualquer Estado, segundo a sua legislação, como seu 
nacional. Este tratado regulamenta a condição dos apátridas na garantia de seus direitos 
humanos. A cartilha Protegendo o Direito dos Apátridas (ACNUR, 2011a, p. 3) indica que 
apátridas que são refugiados têm direito à proteção internacional conferida pela 
Convenção de 1951, relativa ao Estatuto dos Refugiados.  

Assim sendo, a Convenção de 1951 (p.1) define refugiados como pessoas que estão 
fora de seu país de origem devido a fundados temores de perseguição relacionados a 
questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social 
ou opinião política, como também devido à grave e generalizada violação de direitos 
humanos e conflitos armados. O alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, 
Filippo Grandi, pediu em 2018 uma “ação definitiva” dos Estados para os refugiados 
apátridas, ou seja, as pessoas sem pátria ou sem nacionalidade.  Assim, políticos, governos 
e legisladores de todo o mundo devem “agir agora e apoiar ações decisivas para eliminar 
a apatridia globalmente até 2024, pois humanamente, ética e politicamente é a coisa certa 
a fazer. Cada pessoa neste planeta tem o direito à nacionalidade” (ONU News Interview 
Filippo Grandi, 2018).  

A condição de vida dos refugiados e o dever dos Estados de protegê-los são temas 
presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O art. 14 garante que todas 
pessoas têm o direito de procurar e desfrutar asilo em outros países em caso de 
perseguição. Ademais, o art. 15 da Declaração defende que todo ser humano tem o direito 
a uma nacionalidade e que ninguém deve ser privado de sua nacionalidade, assim como 
não se pode negar a nenhum ser humano o direito de mudá-la. Contudo, apesar de 
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contemplado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, na prática, direitos 
humanos básicos estão suspensos para milhões de pessoas apátridas. 

Nesse sentido, a contribuição teórica e conceitual da segurança humana representa 
um meio de pôr em evidência a proteção ao indivíduo na figura do refugiado apátrida. 
Alves (2010, p. 75) considera que a segurança humana promove a percepção do indivíduo 
como cerne da segurança e principal objeto de estudo, substituindo a visão tradicional de 
segurança estatal. O objetivo deste artigo é pontuar os mecanismos de assistência do 
ACNUR aos refugiados apátridas, a fim de trazer ao debate a segurança humana como um 
mecanismo capaz de ser aplicado na assistência aos refugiados. Inicialmente, realiza-se 
breve exposição do contexto internacional da apatridia no século XXI, citando os 
principais Estados que concentram apátridas no mundo, as causas da apatridia e as 
condições para um indivíduo ser classificado como refugiado. Por conseguinte,  aborda-
se os mecanismos de assistência, reintegração, repatriamento e integração local. Por fim, 
trata-se do instrumento conceitual da segurança humana aplicado às questões 
relacionadas à apatridia.  

 
2 O CONTEXTO INTERNACIONAL DA APATRIDIA 
 

Na atualidade, cerca de 11 a 15 milhões de pessoas são apátridas no mundo 
(GORIS, HARRINGTON; KÖHN, 2014). No entanto, não existem estatísticas confiáveis nem 
há consenso entre Estados e organizações sobre quem deve ser considerado apátrida. O 
problema da apatridia é classificado como grave nas seguintes regiões: Sudeste Asiático, 
Ásia Central, Leste Europeu, Oriente Médio e África (ACNUR, 2011b, p. 2). Entre os países 
com os maiores números de pessoas apátridas, cujas estimativas são conhecidas, estão 
Estônia, Iraque, Quênia, Latvia, Mianmar, Nepal, Síria e Tailândia (ACNUR, 2011b, p. 2). A 
apatridia possui ainda diferentes causas, dentre as de maior impacto estão secessão de 
Estados, leis complexas, obstáculos no registro de crianças, discriminação contra a 
mulher, discriminação racial e étnica. 

Em relação à secessão de Estados, os desmembramentos de União Soviética, 
Iugoslávia e Checoslováquia causaram migrações que tornaram pessoas apátridas no 
Leste da Europa e na Ásia Central. Diante das diferentes leis internas dos Estados para 
determinar quem é considerado nacional, este fato acaba por formar um complexo 
cenário internacional de leis de cidadania que dificulta a resolução dos problemas 
causados pelos fluxos migratórios. Outro obstáculo é a não possibilidade de registro de 
crianças ao nascer, o que gera crianças apátridas no mundo diante da não concessão de 
cidadania pelo Estado para crianças nascidas em seu território. 

A discriminação contra a mulher está presente nas leis de nacionalidade como em 
países do Oriente Médio e da África em que apenas homens podem passar sua 
nacionalidade para seus filhos. As discriminações de gênero, racial e étnica são relevantes 
nas discussões sobre apatridia, pois conduzem determinados grupos à segregação e 
exclusão nas sociedades em que vivem. A apatridia pode ser resultado de diversas 
circunstâncias, a saber:  

 
É possível que os Estados simplesmente deixem de existir e as pessoas 
não possam obter cidadania dos Estados que as sucedem; considerações 
políticas podem motivar mudanças na maneira como as leis de cidadania 
são aplicadas; uma minoria étnica pode ser perseguida negando a 
cidadania; ou é possível que um grupo viva em áreas fronteiriças ou 
transfronteiriças e que nenhum dos Estados afetados lhes conceda 
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cidadania. Também existem pessoas que se tornam apátridas devido a 
circunstâncias pessoais e não porque o grupo ao qual pertencem é 
perseguido. (GORIS, HARRINGTON; KÖHN, 2009, p. 4). 
 

De modo geral, as causas da apatridia correspondem a fatores históricos, sociais e 
culturais, mas principalmente são consequências da carência do Estado em suprir as 
demandas da população em seu território. Constata-se que o problema oscilou ao longo 
dos anos, inclusive com o alto número de apátridas no começo dos anos 1990, 
gradualmente reduzido na medida em que os países da antiga União Soviética 
concederam nacionalidade aos habitantes dos Estados que se formavam (ACNUR, 2011b, 
p. 2). No entanto, mudanças na constituição ou nas leis de nacionalidade podem colocar 
em risco os direitos conquistados. O desafio para o século XXI continua a ser a 
implementação real de uma resposta adequada e eficaz para a apatridia (WAAS, 2009, p. 
146). A alta incidência de apátridas permanece de grande preocupação no cenário 
internacional, o que reflete na necessidade de combater as causas que geram a apatridia.  

A determinação da condição de refugiado se encontra sob aparato do ACNUR e do 
Estado em que o indivíduo solicita esta condição. De acordo com Stainsby (2009, p. 52), a 
determinação da condição de refugiado pelo ACNUR visa garantir o cumprimento das 
decisões, a segurança do indivíduo e a sua assistência. O procedimento para a condição de 
refugiado pode ser individual ou coletivo. Em caso de fluxos populacionais, faz-se 
necessário distinguir os refugiados de outros migrantes. Para garantir a eficácia das 
operações, o ACNUR formulou um programa informativo para todos os profissionais 
encarregados de supervisionar e realizar os procedimentos (JONES, 2009, p. 53). A 
legislação sobre os refugiados é de natureza transnacional e exige um diálogo constante 
entre as diversas áreas da política internacional, como segurança, direitos humanos e 
migrações, a fim de superar a crise global de indivíduos como refugiados.   

 
O regime internacional de refugiados precisa ser reformado, o que, por 
sua vez, exige diálogo e diálogo preciso dos parceiros. A assessoria 
jurídica com treinamento, que conhece e estudou a situação 
transnacional dos refugiados, pode ser um desses parceiros. No entanto, 
neste processo é essencial que a voz dos próprios refugiados seja 
incluída; Eles são os parceiros mais importantes e as pessoas mais 
relevantes em todos os procedimentos. (JONES, 2009, p. 54). 
 

O destaque em ressaltar a participação dos refugiados nos diálogos internacionais 
conduz a um redirecionamento na condução das políticas migratórias, pois se insere o 
indivíduo objeto dos diálogos internacionais nas decisões sobre as questões que o afligem.  
O primeiro avanço no diálogo internacional com a finalidade de impedir o crescimento da 
apatridia no mundo foi com o Ad Hoc Committee on Statelessness and Related Problems 
(Comitê Ad Hoc sobre Apatridia e Problemas Relacionados), nomeado pelo Conselho 
Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), em 1949, e encarregado de considerar: 
a conveniência de uma convenção relativa ao estatuto internacional dos refugiados e 
apátridas e de buscar formas de eliminar o problema da apatridia (EDWARDS e WAAS, 
2014, p. 291). A partir da Convenção do Apátrida de 1954, que foi aprovada como um 
tratado independente, estabeleceu-se, então, uma definição para os apátridas que 
especifica seus direitos e deveres. 

As diversas categorias de apátridas que não são consideradas no Estatuto do 
apátrida são idênticas aos excluídos do estatuto de refugiado (EDWARDS e WAAS, 2014, 
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p. 192). Ademais, não há proteção contra a ameaça à vida ou à liberdade na Convenção de 
1954 e também não há proteção contra a penalização por entrada ilegal ou permanência 
em um território. Segundo Waas (2009, p. 137), a Convenção de 1954 relativa ao Estatuto 
dos apátridas oferece diferentes direitos em diferentes níveis, por exemplo, apenas para 
os apátridas que se encontrem legalmente ou que residam legalmente no Estado-parte. 
Contudo, a Convenção acima citada garante um nível mínimo de proteção aos indivíduos 
sem nacionalidade que antes não tinham seus direitos assegurados juridicamente.  

O art.15 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada em 1948, 
outorga sobre o direito à nacionalidade, mas não proporciona uma indicação sobre a 
responsabilidade dos Estados em conceder nacionalidade. Em 1961, foi adotada a 
Convenção sobre a Redução da Apatridia. No entanto, esta Convenção se limita a redução 
de casos de apatridia, não prevendo o problema da retenção da nacionalidade quando a 
apatridia ameaça ocorrer. Verifica-se que a normativa internacional estabelece um sólido 
direito à nacionalidade e uma proteção especial aos grupos mais vulneráveis. Ainda que o 
número de ratificações dos Estados nas convenções sobre apatridia seja reduzido, a 
maioria dos Estados é parte de um ou vários instrumentos internacionais que garantem o 
direito à cidadania (GORIS, HARRINGTON e KÖHN, 2009, p. 5). Tratados internacionais e 
regionais de direitos humanos incluem a prevenção da apatridia e a proteção dos direitos 
humanos aos apátridas. Há também, tratados internacionais que regulam aspectos 
relacionados a apatridia e nacionalidade, com a orientação de que os Estados concedam a 
nacionalidade em circunstâncias especiais a determinados indivíduos (MANLY; 
PERSAUD, 2014, p. 7). 

Apesar dos avanços nos diálogos internacionais sobre o problema da apatridia, as 
duas convenções específicas para a apatridia já mencionadas não alcançaram aceitação 
generalizada pelos Estados. Os Estados têm tido, tradicionalmente, a liberdade de 
estabelecer as suas próprias regras para aquisição e perda da nacionalidade, de acordo 
com seus próprios interesses e ideologia. 

A ausência de orientação interpretativa na identificação dos indivíduos apátridas 
gera falhas na aplicação das normas em que os casos de apatridia são aplicáveis (WAAS, 
2009, p. 140). A apatridia se tornou, portanto, um problema global. Faz-se necessário, 
então, maior compreensão às distintas formas de apatridia e de suas consequências, para 
que as normas jurídicas possam ser cumpridas em âmbito nacional e internacional na 
redução significativa dos casos de apatridia.Embora os casos relacionados com a 
prevenção da apatridia ou a proteção dos apátridas tenham sido considerados por 
tratados da ONU e por tribunais regionais de direitos humanos, esta jurisprudência é 
dispersa e em alguns casos muito particular para cada Estado (WAAS, 2009, p. 140-1).  

As lacunas normativas sobre a nacionalidade são amplamente percebidas no 
cenário internacional devido ao grande número de refugiados apátridas. A ampliação dos 
direitos concedidos aos apátridas não são o equivalente a garantia de concessão de uma 
nacionalidade. Todos os seres humanos têm direito a uma nacionalidade e sempre que a 
apatridia surge a ênfase deve ser na prevenção e na redução do problema (ACNUR, 2004, 
p. 11). Diante dos avanços das normas jurídicas nacionais e internacionais sobre o direito 
à nacionalidade, o desafio está em como exercer maior pressão política sobre os Estados 
para o cumprimento efetivo da responsabilidade de proteger os indivíduos na prevenção 
e na redução do problema da apatridia.  
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2.1 A assistência do ACNUR aos apátridas 
 

O mandato do ACNUR inclui proporcionar, em colaboração com outros atores, 
a proteção internacional aos refugiados e ajudá-los na busca permanente de soluções por 
meio de repatriação voluntária, integração local ou reassentamento (ACNUR, 2004, p. 36). 
Repatriação voluntária (retorno livre e voluntário ao país de origem) é a solução para 
muitos refugiados. Em uma situação de retornado isto implica a restauração de sua 
proteção nacional e, por meio do processo de reintegração, a capacidade de manter os 
meios de subsistência, o acesso a serviços básicos e a reintegração nas comunidades e 
países de origem. 

 
Em termos gerais, a reintegração é equiparada à conquista de um retorno 
sustentável à vida em sociedade - em outras palavras, a capacidade de 
retornar refugiados para garantir as condições políticas, econômicas, 
[legais] e sociais necessárias para manter a vida, a subsistência e a 
dignidade (MACRAE, 1999, p. 4). 

 

Em situações pós-conflito, o ACNUR deve atuar no trabalho de repatriação e 
reintegração dentro de um contexto mais amplo de transição do conflito para a paz, a fim 
de evitar criar uma dependência dos retornados em assistência humanitária e garantir a 
reintegração sustentável dos retornados (ACNUR, 2004, p. 36). Portanto, repatriação é um 
processo que deve resultar no fim das diferenças de direitos e deveres entre os retornados 
e os seus nacionais. O processo de repatriação pressupõe que os refugiados retornem para 
as sociedades que são mais estáveis (ACNUR, 2004, p. 37). Quando este não é o caso, 
retornados e comunidades em áreas de retorno devem beneficiar-se igualmente de um 
melhor acesso a serviços sociais e bens produtivos.  

O ACNUR (2004, p. 39) define em quatro parâmetros os meios de tornar a 
reintegração possível, são eles: Direito (acesso aos direitos de moradia, terra e bens em 
geral); Político (plena participação nos processos políticos, igualdade de gênero, 
liberdade de expressão e proteção contra perseguições); Econômico (acesso a recursos 
produtivos); e Social (acesso a serviços sociais e garantia da segurança). O estágio final da 
reintegração é a garantia dos direitos políticos, civis, econômicos, sociais e culturais.  

Reintegração, portanto, é uma responsabilidade coletiva sob a liderança do 
governo local com atuação de atores, como o ACNUR e agências humanitárias, que 
desempenham um papel de liderança na estágios iniciais, enquanto outros atores (por 
exemplo, agências de desenvolvimento) desempenham um papel mais atuante após o 
processo de reintegração. O ACNUR desenvolve cooperação com agências humanitárias, 
governos locais, agências de desenvolvimento, a fim de promover a assistência aos 
refugiados nas diversas situações em que se encontram os refugiados. Destarte, o ACNUR 
trabalha em uma abordagem integrada nas questões de repatriamento, reintegração, 
integração local e reconstrução pós-conflito. 

A integração local se dá após as medidas de reintegração e repatriação não terem 
sido eficientes. Deste modo, a integração local ocorre a partir de um complexo processo 
de alinhamento entre os refugiados e a população local (HOVIL, 2014, p. 497). O desafio 
da integração local consiste em oferecer meios de autossuficiência ao indivíduo em se 
manter no local de retorno, com direitos assegurados, emprego, moradia e alimentação 
dignos.  
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A integração local - e, portanto, um certo grau de autoconfiança e 
independência - só pode ocorrer se as pessoas tiverem liberdade de 
movimento e liberdade para fazer suas próprias escolhas de onde morar, 
como se sustentar, como melhor utilizar os recursos limitados que 
possuem e quais mercados acessar (HOVIL, 2014, p. 492). 

 

Os programas de assistência do ACNUR em repatriamento possuem especialmente 
o objetivo de atender as necessidades de assistência urgentes de curto prazo e resolver 
os problemas identificados nas iniciativas de reintegração (ACNUR, 2004, p. 160). 
Verifica-se a importância da atuação local no planejamento estratégico do ACNUR em 
cooperação com agências humanitárias. O ACNUR pretende transformar o repatriamento 
em uma estratégia de reintegração operacional, de acordo com parâmetros como o 
acompanhamento das atividades dos atores envolvidos na assistência, na proteção e no 
controle de orçamento para mobilização de recursos.  

No entanto, Hammond (2014, p. 505) considera que reintegração e integração local 
são conceitos altamente problemáticos, pois há de ser questionado qual o padrão de vida 
que as pessoas estão sendo integradas. Além disso, está entre os objetivos auxiliar os 
repatriados a atingir o mesmo nível de vida das comunidades locais onde são instalados. 
Manuais do ACNUR referentes à apatridia, como o The Handbook of Repatriation and 
Reintegration Activities (2004), não incluem critérios para medir o sucesso das atividades 
de reintegração. A falta de transparência nas atividades realizadas e a ausência de 
critérios para avaliar o sucesso efetivo das atividades estão entre os desafios a serem 
superados pelo ACNUR. 

Em se tratando de reassentamento, o ACNUR (2015, p. 5) considera que um 
reassentado é também um refugiado que se depara com a impossibilidade de retornar ao 
seu país de origem. O ACNUR trata como solução durável a busca de um terceiro país que 
os acolha e proporcione condições de integração e garantia de direitos. Em princípio, o 
país de reassentamento proporciona aos refugiados proteção física e jurídica, por 
conseguinte, de acordo com as leis de concessão de nacionalidade, o país deve permitir 
que os refugiados se tornem cidadãos naturalizados. Os governos e as organizações não 
governamentais (ONG) atuam em parceria com o ACNUR nesse processo de integração 
local dos reassentados.  

A divulgação de campanhas de nacionalidade e conscientização do problema dos 
apátridas é um mecanismo necessário para que as medidas de concessão de 
nacionalidade, emissão de documentação e reintegração dos refugiados sejam efetivas. 
Neste sentido, a campanha global do ACNUR formulou o Plano de Ação Global para 
Erradicação da Apatridia (Global Action Plan to End Statelessness), lançado em 2014 para 
determinar os parâmetros do fim da apatridia até 2024. A campanha divulgada nas mídias 
com o termo “I belong” visa atrair a atenção global para as consequências devastadoras 
da apatridia, além de resolver os casos de apatridia, pretendendo prevenir novos casos 
(ACNUR, 2014a). O Plano de Ação Global se baseia em dez planos de ação, são eles: 
resolver as situações existentes de apatridia; garantir que nenhuma criança nasça sem 
Estado; remover leis de nacionalidade com discriminação de gênero; prevenir a recusa, a 
perda ou a privação da nacionalidade por motivos discriminatórios; prevenir a apatridia 
nos casos de sucessão de Estados; facilitar a naturalização de apátridas; garantir o registro 
de nascimento; proporcionar documentação de nacionalidade aos que possuem a 
nacionalidade negada pelo Estado de origem; promover o acesso aos direitos que os 
assistem; e melhorar os dados quantitativos e qualitativos das populações apátridas 
(ACNUR, 2014b, p. 5).  
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Além disso, há os planos de ação nacional que estão estruturados do seguinte 
modo: fornecer aconselhamento técnico a governos e pessoas apátridas; promover o 
intercâmbio de práticas eficientes na redução dos casos de apatridia; trabalhar com a 
justiça local; e convocar, em nível nacional, mesas-redondas com governo, sociedade civil 
e outras agências da ONU. O ACNUR assume a responsabilidade na condução da resolução 
do problema. No entanto, a participação dos demais atores (sociedade civil, governo local, 
acadêmicos, ONG) redireciona o papel do Estado para uma atuação mais eficaz nas 
medidas de redução e combate à apatridia. A campanha do ACNUR foi lançada junto a 
intensificação dos diálogos internacionais sobre o tema, nos quais o foco se pauta na 
prevenção e na redução da apatridia no mundo.  

 
Os Estados têm a responsabilidade primária de prevenir e reduzir a 
apatridia e, portanto, o ACNUR concentra seu trabalho na promoção de 
acessos à Convenção de 1961 para reduzir os casos de apatridia. No 
entanto, todos os Estados devem estabelecer salvaguardas contra o 
problema, independentemente de serem ou não partes da Convenção. 
(MANLY; PERSAUD, 2009, p. 8). 

 

Ainda assim, a apatridia é um fenômeno de longa duração, pois não se recupera a 
nacionalidade a curto prazo. Gyulai (2009, p. 48) sugere que no caso dos refugiados 
apátridas a melhor solução duradoura consiste em adquirir uma nova nacionalidade ou 
tentar restabelecer a nacionalidade anterior. Na Europa, por exemplo, a maioria dos 
Estados membros da União Europeia carecem de procedimentos especiais de 
identificação dos apátridas, pois tratam o problema como questão secundária dentro de 
outros setores como asilo e imigração.  

Apesar dos instrumentos jurídicos de direitos humanos indicarem a concessão de 
nacionalidade, na Europa a questão ainda vem sendo tratada em matéria de imigração e 
refúgio temporário sem garantia de prévia concessão de nacionalidade a um apátrida 
retornado. Apesar dos esforços realizados para prevenir e reduzir a apatridia, a realidade 
é que o problema continua existindo e as ações são lentas devido à questões burocráticas 
e falta de consenso entre Estados e instituições (MANLY; PERSAUD, 2009, p. 9).  

Até que possam adquirir uma nacionalidade efetiva, os apátridas devem gozar da 
dignidade, estabilidade e proteção associadas ao reconhecimento de seu status e à 
aplicação dos direitos humanos. A busca pela garantia dos direitos humanos junto à 
dignidade e à proteção do indivíduo são questões recorrentes nas estratégias de atuação 
do ACNUR. 

Em relação à assistência do ACNUR na reintegração e na repatriação dos apátridas, 
o ACNUR deve atuar em conjunto com organizações não governamentais e entidades 
políticas locais no monitoramento do retorno, a fim de facilitar a integração social. É 
válido considerar que  

 
Um melhor monitoramento e avaliação podem ajudar a garantir que a 
assistência à reintegração fornecida seja adequada, apropriada e dure 
tempo suficiente para que as pessoas alcancem algum grau de 
estabilidade em suas vidas após o retorno. Além disso, permitir que as 
pessoas mantenham estratégias de subsistência pode ajudá-las a 
contribuir para a integração social nas áreas de retorno (HAMMOND, 
2014, p. 509). 
 



896 

 

Devido à carência de sistemas eficientes para acompanhamento das migrações 
internacionais, não se torna possível o acompanhamento efetivo dos fenômenos 
migratórios nem a formulação de estatísticas puramente confiáveis. Castles (2005, p. 34) 
sugere a existência de uma agência para as migrações que desempenharia um papel 
importante na melhoria das regulações internacionais e no desenvolvimento de 
abordagens multilaterais que aumentariam os efeitos positivos das migrações. Uma 
agência interlocutora do fenômeno migratório poderia ser um instrumento de 
conscientização para a sociedade civil dos países receptores de refugiados, caso atuasse 
como mecanismo de assistência dos refugiados juntamente com o ACNUR e entidades 
locais.  

 
3 SEGURANÇA HUMANA E REFUGIADOS  

 
A base conceitual da segurança humana foi inserida nas instituições internacionais 

há duas décadas, como no discurso da Alta Comissária da ONU para Refugiados, Sadako 
Ogata, na Reunião Ministerial sobre Questões de Segurança Humana em 1999: 

 
A segurança humana é um termo que carrega o risco de significar tudo e 
nada. É por isso que gostaria de colocá-lo num contexto, e o farei 
referindo-me essencialmente à experiência do meu gabinete. O ACNUR é 
a agência das Nações Unidas responsável pela proteção e assistência aos 
refugiados. Seu mandato baseia-se na Convenção de 1951 para 
refugiados e em outros instrumentos do direito dos refugiados. A 
“segurança humana” não é definida no direito internacional, mas fornece 
um complemento útil ao conceito legal de proteção de refugiados. 
Refugiados e deslocados internos são um sintoma significativo das crises 
de insegurança humana. Ameaças à segurança humana são variadas - 
políticas e militares, mas também sociais, econômicas e ambientais. Uma 
ampla gama de fatores contribui para que as pessoas se sintam inseguras. 
Hoje, o conceito de "segurança humana" tem o mesmo respeito e atenção 
que o mais tradicional de "segurança do Estado". Questões relativas à 
segurança humana são cada vez mais discutidas pelo Conselho de 
Segurança das Nações Unidas - há uma crescente conscientização de que 
os estados não podem e não estarão seguros a menos que as pessoas se 
sintam seguras também. 
 

De fato, o termo segurança humana surgiu no Relatório do Desenvolvimento 
Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 1994), sendo 
conceituada como uma condição que é dada às pessoas para alívio das dificuldades que 
impedem seu desenvolvimento humano, como fome, doenças ou repressão. A amplitude 
do conceito de segurança humana é bem estruturada na seguinte definição: 

 
A segurança humana atua em defesa dos indivíduos e das comunidades 
em vez da segurança dos Estados e do conjunto do conjunto de princípios 
que esclarecem as diferenças relativas às abordagens convencionais da 
segurança e do desenvolvimento: primazia dos direitos humanos, 
autoridade política legítima para os indivíduos, multilateralismo e 
abordagem bottom-up e regional (KALDOR, 2007, p. 187). 

 

Deste modo, a segurança humana oferece uma reorientação da segurança que 
abarca tanto requisitos éticos e humanitários quanto necessidades práticas de segurança 
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contemporânea (NEWMAN, 2003, p. 16), conseguindo, assim, abarcar as duas dimensões: 
humana e estatal.  

A adoção da resolução 66/290 da Assembléia Geral da ONU em 10 de setembro de 
2012 foi um marco significativo para a aplicação da segurança humana. No parágrafo 3 da 
resolução, a Assembléia Geral concordou, por consenso, que a segurança humana é uma 
abordagem para ajudar os Estados Membros a identificar e lidar com os desafios 
generalizados e transversais à sobrevivência, meios de subsistência e dignidade de seus 
povos (ONU, 2016, p. 6). Como citado no Manual de Segurança Humana em 2016, a 
Assembleia Geral endossou o seguinte entendimento comum para orientar a aplicação da 
abordagem de segurança humana dentro do sistema das Nações Unidas: 

a. O direito das pessoas a viver em liberdade e dignidade, livres da pobreza e do 
desespero. Todos os indivíduos, em particular as pessoas vulneráveis, têm o direito de 
estar livres do medo, com uma oportunidade igual para desfrutar de todos os seus direitos 
e desenvolver plenamente o seu potencial humano; 

b. A segurança humana exige respostas centradas nas pessoas, abrangentes, 
específicas do contexto e orientadas para a prevenção, que fortaleçam a proteção e o 
empoderamento de todas as pessoas e de todas as comunidades; 

c. A segurança humana reconhece as interligações entre paz, desenvolvimento e 
direitos humanos, e considera igualmente os direitos civis, políticos, econômicos, sociais 
e culturais; 

d. A noção de segurança humana é distinta da responsabilidade de proteger e sua 
implementação; 

e. A segurança humana não implica a ameaça ou o uso de força ou medidas 
coercivas. A segurança humana não substitui a segurança do Estado; 

f. A segurança humana é baseada na propriedade nacional. Uma vez que as 
condições políticas, econômicas, sociais e culturais para a segurança humana variam 
significativamente entre e dentro dos países, e em diferentes momentos, a segurança 
humana fortalece as soluções nacionais compatíveis com as realidades locais. 

Ainda de acordo com o Manual da ONU, a aplicação da abordagem da segurança 
humana se dá com uma metodologia abrangente que permite uma ampla perspectiva 
sobre os desafios que as pessoas e os governos enfrentam. Para isso, cinco princípios 
fundamentais foram elaborados (ONU, 2016, p. 8-10):  

a. Centrada nas pessoas 
Ao colocar as pessoas no centro de análise e ação, a segurança humana atribui igual 

importância aos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais de indivíduos e 
comunidades. 

b. Abordagem compreensiva 
Em particular, como uma abordagem operacional, a segurança humana sublinha a 

importância de abordar a totalidade das condições que afetam os seres humanos e realça 
a necessidade de se abster de olhar para as vidas das pessoas apenas pelas lentes de 
entidades especializadas ou partes interessadas. 

c. Contexto específico 
A segurança humana aborda diferentes ameaças conforme elas se manifestam em 

contextos específicos. Identifica as inseguranças e necessidades concretas das 
populações. Revela incompatibilidades entre as políticas domésticas e/ou internacionais 
e ajuda a identificar necessidades prioritárias e vulnerabilidades em nível local. 

d. Orientado para a prevenção 
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Um elemento distintivo da segurança humana é seu foco na prevenção precoce 
para minimizar os impactos das ameaças. Incentiva estratégias relacionadas com o 
desenvolvimento de mecanismos de prevenção e com a mitigação de efeitos prejudiciais. 

e. Proteção e empoderamento 
Incentiva processos participativos e reforça a capacidade das pessoas de agir em 

seu próprio nome para gerenciar os desafios atuais e futuros. 
Neste sentido, a Campanha do ACNUR “I belong”, lançada desde 2014, consiste na 

divulgação do problema global dos refugiados, a fim de estabelecer soluções duráveis 
para o problema. A campanha atua também no sentido de sensibilizar a sociedade para 
com o problema global dos refugiados apátridas. Na relação da segurança humana aos 
apátridas, Waas (2009, p.20) destaca que encontrar uma resposta adequada para a 
apatridia perpassa questões de direitos humanos e de segurança humana, de modo que a 
prevenção da apatridia tem destaque na agenda de mecanismos universais e regionais de 
direitos humanos. Newman (2003, p.17) afirma que existe uma crescente percepção 
global da relação entre fluxos migratórios, abuso de direitos humanos e segurança 
internacional. Apesar de o ACNUR não fazer referência à proteção física dos refugiados 
nos campos (SUHRKE, 2003, p.103), compreender a relação entre refúgio e direitos 
humanos auxilia na utilização do conceito de segurança para a proteção dos refugiados. 

A segurança humana proporciona a possibilidade de proteção da pessoa humana 
do refugiado, além de atuar como instrumento para a redução das causas dos 
deslocamentos que geram refugiados. Enquanto perspectiva teórica é parte dos princípios 
da ONU, porém enquanto prática na ação e no tratamento ao refugiado apátrida, há 
desafios institucionais que limitam o campo de ação com os princípios da segurança 
humana.    

Uma alternativa para a redução do problema dos refugiados conduz a Betts (2009, 
p. 20), ao destacar a “persuasão por cruzamento de questões” como um meio de induzir 
os Estados a contribuírem com a proteção dos refugiados na medida em que são feitas 
conexões entre questões tidas como outras áreas. A importância da interligação de 
questões para assegurar a proteção para os refugiados também se destaca no seguinte 
argumento:  

 

As preocupações políticas e de trabalho do ACNUR estão interconectadas 
de maneiras complexas com áreas mais abrangentes, como migração, 
segurança, desenvolvimento e construção da paz. Para cumprir seu 
mandato central de obter proteção e soluções para os refugiados, o 
ACNUR não pode evitar o envolvimento proativo com essas áreas. 
(LOESCHER, 2014, p. 224). 

 

A problemática dos refugiados implica em uma reorientação do ACNUR em 
conciliar políticas migratórias de proteção aos refugiados em paralelo aos interesses 
estatais. À medida que é feito o cruzamento de questões via persuasão, como nas conexões 
entre migração e segurança internacional, a cooperação interestatal, por intermédio do 
ACNUR, tem-se mostrado um meio viável para a resolução de diversas demandas 
relacionadas aos refugiados. Dentre elas, assistência, repatriamento e integração local, 
que podem ser conduzidas por meio do cruzamento de questões, à medida que os Estados 
envolvidos cooperam e reorientam suas políticas migratórias.  

Embora a pesquisa e a discussão sobre a posição da apatridia dentro do discurso 
sobre a segurança humana ainda esteja em sua infância, relatórios do ACNUR têm 
apontado para a ligação entre a apatridia e tensões comunitárias, deslocamento forçado 
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e conflito (WAAS, 2009, p. 136). Um instrumento de prevenção da apatridia está em evitar 
deslocamentos provocados por conflitos, bem como na promoção do retorno bem-
sucedido a fim de contribuir para a reconstrução pós-conflito. No entanto, tanto a 
prevenção quanto o retorno sugerem uma disposição dos Estados envolvidos em 
cooperar junto a entidades locais e organizações não governamentais, o que faz da 
segurança humana, com o foco no indivíduo, um meio de contribuir para a repatriação, 
integração local ou reassentamento dos refugiados apátridas.  

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Apesar dos avanços na prevenção da apatridia, na realidade, as ações e as soluções 
propostas para sua extinção não são suficientes para a demanda de refugiados apátridas 
no mundo. As pessoas que deixam de ser apátridas necessitam de uma assistência que 
garanta sua total integração na sociedade, de modo que o indivíduo desfrute de direitos 
em condições de igualdade com os demais nacionais, ou seja, uma assistência que garanta 
o total gozo de sua nacionalidade.  

Como dito anteriormente, encontrar uma resposta adequada para a apatridia 
perpassa questões de direitos humanos e de segurança humana, no sentido de que a 
redução da apatridia sob o aparato da segurança humana e dos direitos humanos pode 
atuar na prevenção dos deslocamentos ilegais, no aumento da concessão de cidadania e, 
caso necessário, na promoção do retorno bem sucedido ao Estado de origem. Caso não 
haja condições de retorno ao Estado de origem, alternativas de integração local e de 
concessão de nacionalidade como naturalizado são promovidas pelo ACNUR em diálogo 
com os Estados. As atividades do ACNUR no âmbito da proteção aos apátridas consistem 
inicialmente em conscientizar os Estados e oferecer assessoramento técnico a governos 
locais e profissionais especializados.  

A segurança humana foi abordada como instrumento para auxiliar na redução da 
apatridia e no combate às causas dos deslocamentos que geram refugiados. Assim sendo, 
a segurança humana é uma perspectiva que pode proporcionar a proteção dos refugiados 
nas diversas etapas do processo de assistência do ACNUR. 

A conscientização da sociedade sobre a questão da apatridia é um elemento 
significativo de participação social na pressão sobre o poder estatal em prestar assistência 
adequada aos refugiados. Faz-se necessário ampliar o debate do ACNUR com os demais 
órgãos da sociedade para que a ênfase dada à segurança humana na teoria possa ser 
aplicável na prática das instituições de assistência aos refugiados apátridas. 
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ENTRE A INSTITUCIONALIDADE E A LUTA: A CORTE BRASILEIRA COMO AGENTE 
EMANCIPADOR? 

 
Valter Henrique Pereira Júnior 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
Certo consenso361 passou a ser firmado por parte da sociedade a entender ou 

aturar o protagonismo do Judiciário em relação a importantes questões políticas, morais 
e sociais do país. Isso, no contexto brasileiro é ainda mais intensificado quando estamos a 
falar do Supremo Tribunal Federal. A Corte brasileira passou de uma atuação meramente 
coadjuvante para ocupar um lugar de destaque na arquitetura institucional e política de 
nossa democracia. A ampla transferência das tomadas de decisão que deveriam ser 
executadas pelos poderes políticos para as Cortes constitucionais é um fenômeno mundial 
que pode ser percebido em boa parte dos países europeus, na América Latina e na África 
como fruto da expansão dos poderes judiciais. 

Esta realidade pode ser considerada recente na jurisdição constitucional 
brasileira, visualizada a partir de meados dos anos 2000, e tem provocado calorosos 
debates em torno da capacidade institucional e democrática dos juízes e tribunaisde 
controlar e interpretar as demandascompetentes aos poderes políticos, invalidando e 
alterando suas ações. Não faltam críticas e acusações por parte de pesquisadores que 
veem o fenômeno com olhares céticos. Fala-se em usurpação de poderes, ilegitimidade 
democrática e atuação anti-dialógica por parte principalmente de nossa Suprema Corte. 

Tal expansão da capacidade do judiciário encontrou fundamento em parte 
significativa dos autores em Direitos Humanos, que defendeu durante as duas últimas 
décadas a necessidade de uma atuação mais incisiva do Judiciário, pois a este cabe, em 
tese, determinar a materialização das promessas constitucionais. Essa defesa, trazia a 
intenção de evitar que as normas constitucionais fossem consideradas como meras 
normas programáticas sem qualquer força de concretização e efetividade dependendo da 
boa vontade dos poderes políticos, de modo que passou-se a ser cobrado um controle 
judicial mais poderoso e expansivo, inclusive no campo das políticas públicas. A 
efetividade das normas constitucionais, portanto, foi parte do fundamento para alargar a 
capacidade institucional com objetivo de haver mais inclusão social. 

Diante deste horizonte, o presente artigo visa analisar a possibilidade da Corte 
constitucional brasileira atuar como um agente transformador, contribuindo para 
emancipação dos sujeitos de direito pela via judicial. Para tanto, destaca-se as bases do 
empoderamento judicial relacionadas aos direitos das minorias ligados à dignidade da 
pessoa humana, face os poderes políticos majoritários. Aponta-se para os fatores 
institucionais, políticos e extrajurídicos que paralelamente contribuem para o 
desenvolvimento de uma conduta mais proativa por parte da Corte brasileira, como a 
judicialização da política e a baixa representatividade dos mecanismos clássicos de 
tomada de decisão majoritária. Por fim, coloca-se os possíveis riscos de uma expansão que 
vai além de uma atuação ativista e dentro dos autos, e tem se materializado em 

 
361Existe aquilo que denomina-se de “ubiquidade do ativismo judicial”, um fenômeno supranacional, que 
decorre da expansão expansão da jurisdição constitucional (ou seja, da ampliação da capacidade de 
apreciação de demandas constitucionais que reponde a inúmeras variáveis) em diferentes continentes. 
CAMPOS. Carlos Alexandre de Azevedo. Dimensões do Ativismo Judicial do STF, p. 35. 
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verdadeiras atuações políticas ilegítimas e fora dos autos, violando as bases da 
democracia e por consequência, os direitos humanos. 

 
2 A PROTEÇÃO DAS MINORIAS COMO FUNDAMENTO PARA O EMPODEREMENTO 
DAS CORTES E TRIBUNAIS  

 
As omissões praticadas pelos poderes políticosdiante da necessidade de efetivar 

os Diretos Humanos no século anterior, principalmente contra minorias políticas, 
religiosas e étnicas fez com que boa parte do “mundo ocidental” repensasse a relação 
entre o Estado e sociedade.  Daí o surgimento de desenhos institucionais que guardam 
consigo algumas características comuns – provavelmente, a principal é a promulgação de 
textos constitucionais com forte influencia da semântica dos Direitos Humanos e 
fundamentais vinculados a um núcleo valorativo essencial: a dignidade da pessoa 
humana. 

Percebeu-se que, para efetivamente proteger as minorias sub-representadas no 
processo clássico procedimental majoritário, já não é mais suficiente a mera positivação 
de Direitos Humanos no escopo dos ordenamentos jurídicos. Um dos reflexos desta ideia 
contemporânea foi o fortalecimento da capacidade institucional do Judiciário, 
materializando-se por meio da criação e difusão de Tribunais e Cortes Constitucionais, no 
plano interno, bem como de caráter convencional, no plano internacional dos Direitos 
Humanos. 

Neste cenário, os poderes políticos tiveram parte de sua força diluída, em razão da 
desconfiança em torno dos procedimentos democráticos centrados na produção da lei, 
incapazes até então de obstaculizar opressões e legitimidade de desigualdade, 
promovidas pelo Executivo e pelo Legislativo.  

Com efeito, o caminho escolhido pela produção constitucional foi o de retirar parte 
daquilo que poderia ser apreciado ou alterado pela via legislativa, ou seja, eleger valores 
fundamentais e delegá-los comoobjeto de controle por parte do poder institucional que 
deveria ser isento, imparcial: toda produção legislativa ou ato normativo que envolva os 
Direitos e garantias fundamentai sem decorrência dos Direitos Humanos positivados nos 
parelhos jurídicos internos e externos podem ser objeto de controle material das 
Supremas Cortes Constitucionais. A partir deste contexto histórico, a supremacia dos 
poderes políticos foi deslocada para a supremacia constitucional. Por esta lógica, 
conforme defende Zagrebelsky, a constituição seria aquilo sobre o que não se vota.362  

Essa nova realidade, de um lado obriga o regime democrático a se reinventar, pois 
a vontade da maioria não é absoluta, apenas se legitimando desde que fundada, tanto do 
ponto de vista do procedimento quanto do conteúdo, nas normas constitucionais. Por 
outro, limita-se a tomada de decisão dos poderes políticos, um freio às maiorias eleitas, 
almejando, em tese, evitar barganhas do direito resguardado aos cidadãos. Por isso, o 
deslocamento da “confiança institucional” para as Cortes em detrimento aos poderes 
políticos, como reflexo da tentativa de conciliar (ou equilibrar) o exercício institucional 
da maioria e a proteção da institucional da minoria é um dos maiores desafios do Estado 
e da sociedade, nesta quadra histórica. 

O alargamento dos poderes judiciais é um fenômeno observado em boa parte do 
mundo e traz um traço comum que o é a possibilidade de consolidar o paradigma de que 
a democracia não se reduz à regra da maioria. No Brasil, este debate ainda é incipiente, 

 
362ZAGREBELSKY. Gustavo. Pincipi e voti: La Corte Constitucionale e la política. Torino: Giulio Einaudi, 2005. 
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mas, pode-se observar, após a redemocratização e o advento da Constituição de 1988, 
uma nítida expansão da jurisdição constitucional – que teve em seu discurso o motivoda 
guarda dos direitos fundamentais –, especialmente no que diz respeito à atuação do 
Supremo Tribunal Federal. A Corte brasileira passou de uma simples desconhecida até 
meados dos anos 2000, para assumir um acentuado protagonismo institucional, político, 
moral e social em nossa democracia. 

Com o objetivo de ver a efetivação dos princípios constitucionais que notadamente 
tem uma roupagem social e que demandam imposiçõesaos poderes políticos para 
implementação de políticas públicas, passou-se a se defender que a Corte brasileira 
assumisse uma feição mais progressista. O STF, portanto, passou a adentrar em assuntos 
que há pouco tempo jamais poderiam ter seu desfecho na seara judicial, como o 
reconhecimento da união estável homoafetiva, a criminalização da homofobia, a 
constitucionalidade das cotas raciais, o direito ao aborto de feto anencefálico, direito à 
saúde a à educação, etc; debates que foram deslocados para o Supremo Tribunal, 
produzindo um inegável destaque no lugar ocupado pela Corte. 

Ainda “soa estranho” para a doutrina jurídica entender que os juízes deste novo 
contexto acima esboçado assumem um papel político. Há certa persistência na ideia de 
que tais agentes são isolados da política e que suas decisões são frutos exclusivos de 
métodos de interpretação e motivação de julgamentos. “Porém, cuida-se de uma mentira 
que faz perpetuar o mito da neutralidade do juiz” (LEITE, p.4). 

Neste sentido, Cortes constitucionais como o Supremo não atuam numa espécie de 
“vácuo político”, mas suas atitudes respondem às questões relacionadas aos desenhos 
institucionais; a diversos fatores extrajurídicos, como as transferências estratégico-
políticas; a interação com os demais agentes estatais e sociais, a opinião pública, etc. Desta 
complexa e desarmônica relação, as Cortes têm avaliado onde, em qual assunto e quando 
decidir. Por isso, entender que o protagonismo judicial é parte das relações institucionais 
e políticas, representa discutir este fenômeno de forma a levar em conta a atuação da 
Corte e sua relação com os poderes políticos e demais atores da sociedade de forma plural 
e aberta. 

O Supremo Tribunal Federal deste novo contexto, tem ampliado sua capacidade 
institucional de forma mais incisiva. Parte disto, decorre da própria constituição que 
trouxe em seu escopo inúmeras competências para o órgão, somado a poderosos 
mecanismos judiciais de acesso, promovendo uma maior participação de atores políticos 
e sociais que não tinham acesso ao controle judicial, como partidos políticos, associações, 
sindicatos, etc; quebrando o monopólio do Procurador-Geral da República. Foi neste 
ambiente, que assuntos tão caros à democracia plural tiveram alguns inegáveis avanços, 
como a exemplo das questões educacionais uma vez que até meados dos anos 2000 
qualquer Prefeito poderia alegar ausência de recursos financeiros para não garantir a 
universalidade e obrigatoriedade do ensino básico, a inegável evolução dos direitos 
relacionados a população LGBTQI+ e as mulheres, cotas raciais e assim por diante. 

Como dito, a postura anterior dos juízes de deferência instittucional363 como 
reflexo de um certo passivismo judicial, foi amplamente denunciada por autores como 
Dallari (2007), entendendo que o Judiciário brasileiro precisaria avançar, “dizer o direito” 

 
363Não contida, não autorrestritiva, não comedida. Na cultura jurídica norte-americana, é uma conduta de 
respeito institucional ao demais poderes  em razão de um reconhecimento intrínseco de incapacidade ou 
incompetência institucional e jurídica para adentrar em assuntos categoricamente identificados como 
sendo do Legislativo ou do Executivo. 
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de forma mais intensa com objetivo de retirar do papel as promessas constitucionais364. 
Piosevan (2012) chegou a defender o Judiciário como uma arena hábil para a evolução e 
ampliação estratégica dos Direitos Humanos, reconhecendo alguns avanços iniciais desta 
prática. 

Por outro lado, esse contexto não ficou imune a críticas das mais variadas, já que 
autores como Ramos (2010), Streck (2010) e Ávila (2009) combatem de forma incisiva 
tal fenomeno, entendo-o como ilegítimo, usurpador de poderes e de competências, 
violador da separação dos poderes e assim por diante. A referida corrente aponta para a 
ideia de que tal postura institucional nada mais é do que a implantação de um 
subjetivismo pessoal dos ministros, que impõem a toda a sociedade e ao Estado brasileiro 
suas concepções políticas, morais e filosóficas, destruindo a possibilidade a sociedade por 
si evoluir com o travamento de suas lutas por direitos, visto que mitiga-se sua autonomia. 

Esta lógica, foca na atuação da Corte de modo a entender que ela, sozinha, utiliza-
se de um voluntarismo desautorizado constitucionalmente, substituindo os enunciados 
normativos e as atribuições institucionais preestabelecidas, de modo a violar a separação 
dos poderes de modo ilegítimo, vez que substitui tais elementos vinculativos de sua 
conduta por sua pura e simples vontade particular, utilizando-se dos princípios 
constitucionais de forma arbitrária e desmedida, impondo-os sobre os demais poderes. 

  
3. A INCLUSÃO DOS DIREITOS HUMANOS NOS DESENHOS INSTITUCIONAIS 
INTERNOS 

 
Conforme alinhado, o aspecto institucional dos Direitos Humanos ganharam um 

statusdiferenciado na lógica dos desenhos institucionais com o pós-guerra. Nossa 
Constituição recebeu esta influência, pois trouxe em seu escopo a positivação interna de 
inúmeros Direitos Humanos consagrados no plano internacional, verdadeiros limites 
contra a maioria, que podem ser operacionalizados contra as arbitrariedades e omissões 
do Estado perante a Corte Constitucional brasileira.  

Entretanto, sabe-se que, mesmo com considerável evolução institucional nos 
últimos anos, ainda é enorme o abismo existente entre o texto normativo constitucional e 
o campo dos fatos na realidade do tecido social brasileiro.  

Isto porque, a normatização dos Direitos Humanos, embora confira um aspecto 
institucional às lutas de classe, podendo ser considerada um marco político e histórico 
importante, nada mais representa do que uma parte de um processo que está inconcluso. 
Há de se considerar que este caráter meramente instrumental ou hegemônico dos Direitos 
Humanos não contribui para emancipação dos sujeitos por si só. Neste sentido, os Direitos 
Humanos são frutos de um processo de lutas e disputas travadas pela sociedade em torno 
da efetivação de direitos negados pelo Estado. Há uma dimensão transformadora (contra-
hegemônica) inegável, que tem sido subvertida pelo viés meramente hegemônico e 
predomiante, até o momento, dos Direitos Humanos. 

Por isto mesmo, existe a necessidade da dinâmica da política constitucional ser 
aberta e dialógica, capaz de incluir grupos sociais sub-representados – “minorias 
insulares”365 no processo de tomada de decisões políticas e judiciais.  

 
364 “No Supremo Tribunal Federal, o órgão máximo do Poder Judiciário, vem prevalecendo esta última 
interpretação, que é preferida pelos juízes de tendência conservadora. O argumento básico destes 
magistrados é que o juiz não pode se transformar-se em legislador”. DALLARI. Dalmo de Abreu. O Brasil 
rumo à sociedade justa: 2007, p. 45. 
365ELY. John Hart. Democracia e desconfiança, p. 70. 
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Como se sabe, no neoliberalismo os fatores reais de poder são muito mais robustos 
para parcelas mínimas da sociedade que detêm o domínio financeiro e político e 
representam basicamente aquilo que Housseau entendia como “vontades 
particulares”366em detrimento à “vontade geral”. Por isso mesmo, é interessante ter 
mecanismos institucionais para equalizar a participação no debate de sujeitos excluídos 
que sempre estiveram de fora das regras do jogo, ou seja, dos mecanismos de tomada de 
decisão clássicos da democracia representativa. Todos os Poderes são importantes 
funcional e substancialmente para garantir de forma ampla disputas democráticas, dentro 
“e fora” do Estado, sem exclusividade interpretativa e política. 

É neste contexto acima, que a judicialização da política ocorre, isto é a transferência 
de demandas dos poderes políticos (executivo e legislativo) para a seara judicial. Grupos 
sociais e minorias insulares excluídas dos mecanismos procedimentais de tomadas de 
decisão majoritária não vêem outra alternativa diante deste contexto a não ser, 
estrategicamente, judicializar suas demandas represadas, face a obstruçãosistêmica dos 
“canais democráticos”promovida pelo neoliberalismo junto à participação popular. 

Seria ingenuidade afirmar que este fenômeno só quarda relação a garantia de 
direitos de minorias excluídas do processo majoritário. Por isso, há de se fazer um recorte 
necessário. O ativismo judicial, por sua natureza, é um fenômeno multidimensional, que 
deve ser analisado levando em consideração o seu núcleo comportamental, que é a 
expansão dos poderes judiciais em detrimento aos demais poderes.  

Evidentemente, muitas vezes isso poderá representar na prática a substituição de 
decisões tomadas pelos poderes que passaram pelo crivo do voto, pela decisão de uma 
Corte que não foi votada – e nem sempre estas decisões são à favor das minorias e geram 
uma maior igualdade. Há um campo de tensão institucional, política e social advindo desta 
lógica. Todavia, isso é assim desde a gênese do fenômeno. Por isso, o olhar para a Corte 
deve ser crítico e não isolacionista. 

Opta-se por analisar o fenômeno levando em consideração a atuação da Corte 
como um agente importante dentre vários outros, dentro de uma dinâmica dialógica que 
leve em consideração aspectos institucionais, políticos e sociais. Diante deste contexto, as 
decisões do Supremo, devem ser encaradas como transitórias e precárias, carecendo de 
aperfeiçoamentos institucionais por parte dos poderes políticos e da sociedade, uma vez 
que podem ser revertidas pelo Parlamento em interlocução com a sociedade. Sendo assim,  
não deveria haver qualquer supremacia da “última palavra”. Obviamente, tal desenho 
institucional não é um aval para a Corte brasileira tomar decisões ilegítimas, usurpadoras 
e antidemocráticas. Entretanto, pontua-se que eventuais decisões com estas 
configurações podem ocorrer independentemente de uma atitude ativista por parte da 
Corte. 

 
4 O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DO PASSIVISMO JUDICIAL AO ATIVISMO 
JUDICIAL  

  
A Constituição Federal de 1988, trouxe em seu escopo um extenso rol de direitos 

humanos, colocando-os internamente com o status de direitos fundamentais, tendentes à 

 
366“A fraude à vontade geral, segundo Rousseau, dá-se, sobretudo, em função da existência de “sociedades 
parciais” (facções, associações diversas, corporações, partidos) que podem vulnerar a vontade geral, 
induzindo o povo ao engano, ou corrompendo-o. Isto é um rico de cada uma dessas sociedades tornar-se 
geral em relação a seus membros e particular em relação ao Estado” (LYRA. Rubens Pinto. Teoria política e 
realidade brasileira, p. 176) 
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ser verdadeiros “trunfos contra a maioria”, não se esgotando com as disposições ligadas 
às conquistas do liberalismo (como o direito de ir e vir, se reunir, e emitir opinião da forma 
mais ampla possível), mas dando o mesmo tratamento jurídico,  aos direitos sociais, 
econômicos e culturais – com aplicação imediata na qualidade de direitos subjetivos – não 
excluíndo aqueles decorrentes de tratados e convenções internacionais em direitos 
humanos. 

A sofisticação da Constituição Federal de 1988 com todo esse alinhamento aos 
direitos humanos no plano internacional, gerou como consequência a ampliação da 
capacidade instituicional do Supremo Tribunal, de modo que uma atuação meramente  
legalista tounou-se gradativamente incompátivel. Daí, a defesa dos autores dos Direitos 
Humanos como Dallari (2007), Piovesan (2012) e Comparato (1996), por uma atitude 
jurisdicional mais congruente com uma Constituição ambiciosa. 

Tal passivivismo judicial, só passou a perder força com a saída de alguns ministros 
que faziam parte do regime anterior à Constituição. Neste sentido, isso faz crer que 
existem elementos internos do órgão que contribuem para certa mudança de paradigma. 
Neste ponto específico, o que precisava ser alterado, além da pura e simples “troca” de 
ministros, seria a concepção de julgamento. O Supremo, sempre se pautou na “teoria do 
legislador negativo” de Kelsen, no sentido de entender que ao juíz não cabe agir 
positivamente, ou seja, criar “norma” ante às lacunas e omissões dos poderes políticos. 

Entretanto, demandas passaram a ser sistematicamente judicializadas coforme á 
exposto e uma delas tounou-se paradigmática: o caso da greve dos servidores públicos367. 
Isso demonstra que questões externas (exógenas) também podem de certa forma 
contríbuir para viradas de modelos de julgamento, como a judicialização. É sabido que a 
Constitução expressamente trás a previsão a cerca da greve dos servidores públicos, que 
deveria ser viabilizada via norma infraconstitucional regulamentando e delineanado 
como deveria se concretizar tal direito. Norma infraconstitucional até hoje não produzida 
pelo Legislativo. O que obrigou o Supremo a superar a teoria do legislador negativo, 
criando - com base na greve dos trabalhadores privados - a possibilidade de gozo deste 
direito humano e fundamental. 

Muitas foram as decisões que receberam elogios da comunidade acadêmica, de 
grupos sociais sub-representados e inclusive de políticos mais progressistas, desde: desde 
fidelidade partidária até demarcação de terra indígenas; desde união estável  
homofoafetiva até possibilidade de aborto de fetos anencéfalos; desde de 
descriminalização do porte de drogas até redução da maioridade penal; desde cotas 
raciais até pesquisas com células-tronco embrionárias (onde começa a vida?) e assim por 
diante.  

Entre 2004 a 2013, o Supremo foi sistemativamente reconfigurando o conteúdo da 
democracia brasileira por meio de suas decisões, na media em que incluia determinadas 
pautas que jamais seriam incorporadas na seara político-institucional sem sua 
interferência. Passando de um simples deconhecido, para o principal ator político-
institucional do nosso sistema democrático (quer  concordamos ou não). A Suprema Corte 
brasileira é manchete nos principais jornais nacionais e internacionais. Seu ministros são 
convidados para os principais programas de entrevistas da TV brasileira. É verdade que 
o Supremo pode muito. Mas, não pode tudo.  

É nesse novo ambiente, que é percebido na prática decisória do Supremo o 
fenômeno o que até então só era notório noutros contextos institucionais: o ativismo 

 
367 Mandados de injunção nº 670, 708 e 712. 
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judicial. Entretanto, este fenômeno por si só, não representa um problema -  pois, como 
se percebe, as principais decisões que tem certo consenso quanto ao conteúdo foram de 
certa forma tomadas utizando-se significativa margem de ativismo judicial. Tal expansão 
de poder é aprioristicamente desprovida de valoração, não é legítima ou ilegítima, não 
representa usurpação por sí só e, inclusive, muito dificilmente se manifesta em regimes 
autoritários. Tem como núcleo fundamental a expansão dos poderes judiciais em 
detrimento aos demais poderes, entretanto os elementos valorativos (netativos ou 
positivos) não podem compor o conceito, sob pena de esvaziá-lo e nos equivocarmos 
quanto as conclusões objetivas que podem decorrer da adoção de uma ou outra 
semântica. 

   
5. O SUPREMO PÓS IMPEACHMENT: A POLITIZAÇÃO DA JUSTIÇA  

 
Todo esse contexto mais favorável legitimidade institucional de democrática da 

Corte passa a dar indícios de desgaste em 2014, diante da exposição da Suprema Corte no 
processo que levou ao impedimento da Presidente Dilma Rousseff. Isso, fez com que aos 
olhos da sociedade de um modo geral a identificassem como parte deste processo (o que 
faz sentido, mas não é um fator determinante). Nos Estados Unidos, é comum ameaças 
por parte do Parlamento no sentido deflagrar um processo de impeachement deste ou 
aquele Presidente e foi assim com pratimente todos dos mais recentes. Entretanto, faz-se 
um cálculo político deste atitude e dificilmente opta-se por deflagrar e processar algum 
presidente norte-americano. Um dos fundamentos dados para que isso não ocorra, é o 
ódio à institucionalidade que pode ser gerado em parcelas da sociedade que se veêm 
representados por este ou aquele presidente, gerando um trauma ou um “mal estar” 
institucional e social. 

No Brasil, a atuação do Supremo quanto à “fiscalização” do processo de 
impeachment, inevitavelmente o atrelou ao golpe. O acompanhamento deste processo 
traumático fez com que alguns o visem como um “compliance” que gerou a lisura do 
processo e; para outros, a participação e a conivência do Supremo em todo o processo. O 
resultado disto - além do trauma institucional, crise política e ecnômica (que já estavam 
em processo, é verdade) - foi um acirramento polarizado da política e um descrédito ainda 
maior com os poderes políticos, capaz de fazer surgir a entrada no poder de uma direita 
híbrida, que rompeu com todas as principais políticas públicas plurais, mitigando os 
canais democráticos de participação da sociedade civil.  

Para compreender o Supremo deste contexto é importante procurar “entender 
aquilo que ele deixou de fazer”, e não só aquilo que ele efetivamente fez (FALCÃO, 2016). 
Como se sabe, o Supremo tem uma agenda própria e determina os processos que irão ou 
não para pauta de julgamento, cada vez mais abrangente e política como vimos nos 
primeiros tópicos. Por isso, existe uma “agenda invisível” que deve ser levada em conta, e 
que por vezes é mais importante que a “agenda visível”. Por este prisma, é possível 
identificar quais conteúdos da democracia estão em jogo e quais não estão por meio da 
práxis do Supremo.  

Por outro lado, esta dinâmica  representa num plano mais micro a tensão existente 
entre as atitudes individuais de cada ministro e as ações do plenário. Isso quer dizer que 
por vezes, existem estratégias individuais no sentido de pautar determinados temas que 
estão fora da rota do plenário, e este este último por vezes retardando determinados 
temas que poderiam ser conteúdo de decisões. Isso, segundo Falcão (2016) “[...] põe em 
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evidência o dilema do Supremo: os ministros agem contra o colegiado e, por ação ou 
omissão assumem um poder de fazer política [...] que não lhes pertence”.  

Neste sentido, o mal estar institucional é causado em parte pela Corte brasileira e 
tem levado à sua desinstitucionalização. Isso é notório, no caso da suspensão da nomeação 
de Lula como ministro da Casa Civil, tomada unilateramente pelo ministro Gilmar Mendes 
numa sexta-feira (véspera de feriado), prestes a viajar para um compromisso numa 
universidade do exterior. O mais sensato neste caso do ponto de vista institucional, seria 
a inclusão imediata da pauta para deliberação do plenário, dada a importância do julgado 
e seu caráter paradigmático (coisa que não ocorreu). Os reflexos políticos desta decisão 
foram o de inegavelmente manter Lula sob jurisdição do juíz Sérgio Moro, dar legitimação 
aos áudios ilegais (acompanhado por um pedido desculpas), e a perda dos efeitos de ter 
um bom articulador político para a manutenção do governo petista (não há nada de 
ilegítimo nisso). 

Com o impedimento da presidente, até agora o Tribunal não se manifestou em 
nenhum momento a cerca da constitucionalidade da abertura do seu processo, ficando no 
ideário social a decisão monocrática de ministro Gilmar Mendes como decisão definitiva 
do órgão. O mesmo ocorreu na decisão do ministro Teori Zavascki em que afastou o então 
Deputado Eduardo Cunha (PMDB), minutos antes do caso ser julgado pelo plenário, 
mudando completamente o contexto do julgamento posteriormente feito todos os 
ministros em conjunto, já que efetivamente tratava-se de alguém já afastado, 
desconfigurando o julgamento e fazendo com que se julgasse não sobre a tese de “se 
caberia constitucionalmente  o fastamento”, mas sim, “se ele deveria permanecer afastado 
ou não”. Estrategicamente, ao invés dos demais ministros criticaram a postura individual 
do ministro Teori, ficaram do lado da opinião pública. 

Surpreendentemente, mesmo quando o caso é levado a plenário e tem seu 
desfecho, isso não significa um óbice institucional a prática das decisões monocráticas. 
Percebe-se, no exemplo do caso da execução provisória da pena após condenação em 2ª 
instância, que mesmo com inúmeras críticas de especialistas, da academia como um todo 
e de instituições renomadas que atuam em prisões, o plenário do Supremo se posicionou 
no sentido de tornar constitucional esta medida. Mesmo que se discorde, houve 
posicionamento “claro” do colegiado neste sentido. Contrariamente, os ministros Marco 
Aurélio e Ricardo Ricardo Lewandowski continuaram decidindo em sentido oposto, por 
entenderem que o entendimento “não estaria maduro o suficiente” ou que não possuia 
“eficácia vinculante”. Isso do ponto de vista institucional é péssimo, gera uma confusão no 
entendimento das funções do órgão perante a sociedade. 

Enquanto este trabalho está sendo produzido, o Supremo está prestes a reverter o 
entendimento acima (que já é fruto de uma alteração recente). Entende-se que a 
jurispência anterior melhor harmoniza com a disposição constitucional a cerca da 
presunção de inocência, e isso é óbvio e é o que defende inúmeros juristas renomados, 
dentre eles alguns já citados neste artigo, como Lênio Streck. Entretanto, que precedente 
internacional temos, seja do dirieto comparado ou das Cortes internacionais, de uma 
Corte constitucional que em tão pouco tempo supera  seus entendimentos num tempo tão 
rápido?  

Nem toda atitude individual dos minstros do Supremo opera dentro dos autos, pois 
temos casos de “politização da justiça” e de “não-decisão”. Um dos exemplos desta última 
dimensão (de não-decisão) é o uso desmedido do poder discricionário e fora dos autos 
dos relatores de não colocarem as pautas para o julgamento colegiado, como ocorreu nos 
mandados de segurança impetrados pela então presidente Dilma Rousseff, contra o 
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processo de impedimento da sua pessoa, até agora não julgados. Nitidamente, o lapso 
temporal foi utilizado como estratégia para abrandar possíveis protestos políticos, 
solidificando o afastamento da presidente no ideario coletivo. Como ocorreu até este ano, 
com relação aos processos pendentes de julgamento do ex-presidente Lula. Outra 
variação desta mesma dimensão é o pedido de vistas, em que o Supremo interrompe o 
julgamento, sem qualquer previsão de retorno da pauta, como ocorreu com o Recurso 
Extraordiário que versa sobre a descriminalização de drogas, pendente desde 
10/09/2015.  

No que diz respeito a judicialização da justiça, podemos citar o exemplo da reunião 
do ministro Dias Toffoli (já na qualidade de presidente do STF), que nos primeiros dias do 
governo vigente resolveu participar de reunião em nome de um duvidoso “pacto nacional” 
a pedido do Presidente Jair Bolsonaro (PSL), na presença do Presidente da Câmara 
Rodrigo Maia (DEM) e de Davi Alcolumbre (DEM). Fato que, desconfigura um dos pilares 
da jurisdição que é a inércia, na medida em as pautas diziam respeito às “reformas 
necessárias” ao Brasil. Nas ruas, protestos já começavam a ser deflagrados tento o 
Supremo e os Parlamentares como alvo. Prática, duvidosa  e pelo menos aparentemente 
ilegítima, antidemocrática e (por consequência) violadora dos direitos humanos – 
retirando a autonomia e a titularidade popular. 

Como se percebe, a Corte definitivamente nao tem sido somente mais uma arena 
política de minorias insulares que estão fora do processo político majoritário, mas 
também uma arena de interesses políticas dos mais escusos sobre o contéudo das 
decisões, que como já visto interfere na configuração da democracia brasileira.  Sendo 
assim, aquilo que num primeiro momento, como exposto no tópico anterior, poderia 
decorrer de uma inércia estratégica para evitar decisões políticas que representam um 
“ônus político” extremo, como questões que envolvem gênero, raça, aborto, etc; como 
reflexo das transferências intencionais ou não das instituições políticas para não sofrer 
críticas perante a opinião pública, ganha uma pauta político-penal notória, salvo 
raríssimas exeções como é o caso “criminalização” da homofogia.  

Diante disto, é bom que se ressalve, parte do contexto demonstrado decorre sim 
do acúmulo de atribuições que a Corte brasileira é trazido pelo própria Constituição de 
88 que não dispõe somente a cerca de atribuições ligadas à constitucionalidade de leis 
(como na maioria das Constituiões ocidentais) - mas também de assuntos penais 
(capacidade recursal ou de julgamentos relativos à foro por prerrogativa de função) dos 
mais diversos – provocando certo sobrecarregamento funcional. Entretanto, é inegável, 
que há um amplo poder discricionário relativo à sua agenda que está sendo usado de 
forma equivocada, como também muitas atuações individuais que prejudicam as decisões 
colegiadas. Somado a isso, as atuações fora dos autos (não-decisões e  politização da 
justiça) o resultado é o agravamento das condições reais, institucionais e normativas de 
nossa democracia. 

  
6 CONCLUSÃO  

 
É essencial identificar que os escopos institucionais e a os fatores extrajurídicos 

contribuem para o desenvolvimento de um ambiente favorável à expansão dos poderes 
judiciais. Dentro desta dinâmica, entre meados dos anos 2000 até 2013, pode-se perceber 
que grupos sociais sub-representados do processo clássico de participação política e 
tomada de decisão tiveram como último recurso o Supremo. Eventuais atitudes ativistas 
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das Cortes não não representam atitudes unilaterais e isoladas, mas sim, mas por vezes 
um forma de incluir determinadas demandas.  

Neste sentido, a Corte brasileira cumpriu um papel institucional importante neste 
lapso temporal, vez que expandiu seus poderes judiciais em detrimento aos demais 
poderes para garantir mais isonomia nas relações de gênero, étnicas, religiosas, 
científicas, educacionais, indígenas, no processo político eleitoral, etc. Porém, inegável 
que o Supremo não tem capacidade institucional e política para transformar questões 
complexas numa sociedade plural como a nossa por meio e suas decisões judiciais. 
Entretanto, conforme alinhado num primeiro momento, decisões ativistas podem sim 
iniciar debates acerca profícuos diante da dinâmica institucional existente em nosso país, 
marcada pelo forte transferência de tomadas de decisão da seara política para a judicial. 

Entretanto, o Supremo começa a ganhar outras configurações quanto à sua práxis 
a partir de 2014 (contexto de crise econômica e política), momento em que passamos a 
observar não somente a prática do ativismo judicial, mais sim,  estratégias de atuação fora 
dos autos, que beiram à discricionariedade típica dos poderes políticos. Atitudes 
ilegítimas como: monocratização de suas pautas, politização da justiça e não-decisão 
foram levadas à cabo até as últimas circunstâncias. Esse novo contexto, de fluxos e 
influxos políticos mesquinhos, não é salutar à democracia e por consequência aos direitos 
humanos, pois representa a substituição das decisões dos sujeitos de direitos na arena 
política, por decisões de caráter político, desconsiderando os diálogos institucionais, que 
trazem a máxima de que inexiste supremacia na interpretação constitucional.  
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DIREITOS HUMANOS, LIBERDADE DE EXPRESSÃO E MÍDIA: ANÁLISE DOS 
DISCURSOS DE JAIR BOLSONARO 

 
Fernanda Catarina da Silva Ferreira 

Amanda Ferreira da Silva 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
Tratando da Liberdade de Expressão e sua relação com os direitos humanos e a 

mídia, este artigo busca promover um estudo sobre a liberdade de expressão partindo da 
análise dos discursos de Jair Bolsonaro em entrevistas para a mídia e também em suas 
redes sociais. 

A eleição de Jair Messias Bolsonaro, em 2019, criou expectativa em uma parcela da 
população que acreditou que o mesmo iria solucionar problemas econômicos, políticos e 
de segurança pública. Porém, os eleitores não esperavam que Bolsonaro estivesse sempre 
em evidência na mídia por suas decisões, que de imediato causou muitos comentários e 
questionamentos ao povo. 

O presidente do Brasil, ao contrário do que se espera do maior representante 
político do país, tem se tornado alvo de muitas críticas não apenas por ações, mas também 
por seus discursos e posicionamentos na mídia e redes sociais. 

Neste contexto, o interesse pela referida temática surgiu a partir das inquietações 
acerca do posicionamento dos discursos de Jair Bolsonaro, tendo em vista que o mesmo, 
desde antes de sua eleição profere discursos hostis, que ferem a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, bem como a Constituição Federal Brasileira de 1988. 

Nesse sentido, é importante destacar as mudanças sociais e políticas ocorridas no 
país após a Constituição Federal de 1988, sendo a mesma essencial na garantia de direitos 
essenciais, entre eles a liberdade de expressão. O estudo é resultado de uma pesquisa 
realizada entre os meses de abril e setembro de 2019, adotou-se a abordagem qualitativa 
sendo utilizada também a pesquisa bibliográfica através de leituras relacionadas ao tema. 

 
2 DIREITOS HUMANOS, LIBERDADE DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO 

 
Em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas sancionou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), para respaldar a democracia e a 
liberdade política, além dos direitos igualitários, direito à liberdade, justiça e faz um apelo 
pela paz mundial, segundo DUDH, (2009, p. 5), o documento também defende a justiça 
social, segurança, saúde de qualidade e cidadania, repugnando toda forma de opressão e 
injustiça social. O Brasil foi um dos 48 países que assinou a nova e reformulada 
Declaração. 

No âmbito das Américas, foi criado, segundo a Organização dos Estados 
Americanos (OEA), em 1959 a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) um 
órgão principal e autônomo da OEA, encarregado da promoção e proteção dos direitos 
humanos no continente americano. 

 Juntamente com a CIDH foram criadas também a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos (CorteIDH), instalada em 1979, e uma instituição do Sistema Interamericano de 
proteção dos direitos humanos (SIDH). Que publicou este ano (2019), os três principais 
Desafios para a Liberdade de Expressão na próxima década, que serão em sua forma 
resumida: Criação de um ambiente que permita o exercício da liberdade de expressão, 
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Criação e mantenimento de um serviço de internet livre, aberto e inclusivo e Controle 
privado como ameaça à liberdade de expressão.Já no Brasil, em 5 de outubro de 1988, 
representantes do país, promulgaram a Constituição Federal que também defende a 
democracia, liberdade de expressão e opinião, igualdade, justiça, liberdade de imprensa e 
bem-estar social. Com o propósito de salientar e garantir os direitos do povo Brasileiro. 
Mesmo que no Brasil, os direitos humanos não sejam uma prática constante e os mais 
pobres sejam os mais afetados com esse cenário de violação (VIVARTA, 2006, p. 28).  

Ainda assim, as mudanças no âmbito dos direitos humanos, possibilitam também 
o entendimento da comunicação como um direito fundamental. Segundo Barbosa, (2006, 
p.312), “defender a comunicação como um Direito Humano é, assim, ir além da liberdade 
de expressão, um direito individual”. 

Se por um lado a Declaração dos Direitos Humanos é essencial para a garantia de 
nossos direitos fundamentais, por outro, torna claro que ainda é algo em construção. Pois, 
por mais assertivo que seja defender a liberdade de expressão e opinião na mídia, é certo 
que, é complexo determinar seus limites. 

 
Num discurso geral sobre os direitos do homem, deve-se ter a 
preocupação inicial de manter a distinção entre teoria e prática, ou 
melhor, deve-se ter em mente, antes de mais nada, que teoria e prática 
percorrem duas estradas diversas e a velocidades muito desiguais. Quero 
dizer que, nestes últimos anos, falou-se e continua a se falar de direitos 
do homem, entre eruditos, filósofos, juristas, sociólogos e políticos, muito 
mais do que se conseguiu fazer até agora para que eles sejam 
reconhecidos e protegidos efetivamente, ou seja, para transformar 
aspirações (nobres, mas vagas) exigências (justas, mas débeis), em 
direitos propriamente ditos (Isto é, no sentido em que os juristas falam 
de “direito”) (BOBBIO, 2004, p.33) 

 
 

Nessa conjuntura, de 1948 quando os direitos humanos foram citados, até os dias 
atuais, a comunicação também foi transformada, passou a ser cada vez mais inserida na 
mídia, através dela é possível a troca de informações. Tudo passa pela mídia, assuntos 
cotidianos como moda, meio ambiente e política no mundo. Por intermédio dos meios de 
comunicação, as pessoas tomam decisões sobre como irão vestidas ao trabalho, de acordo 
com a previsão do tempo ou onde vão estacionar seus carros, de acordo com as notícias 
sobre o trânsito, assim como também formam opiniões e definem valores, conhecem as 
lutas das minorias e decidem se irão ou não apoiar. 

Ouvem repetidamente o discurso de celebridades e políticos, compartilham seu 
posicionamento nas redes sociais e geram engajamento. Assim, segundo Barbosa, (2006, 
p. 317), “a comunicação é uma ferramenta estratégica, capaz de contribuir na mobilização 
da opinião pública e na pressão sobre os gestores públicos”. A comunicação tem um papel 
fundamental sobre os direitos humanos, pois contribui para um espaço consensual e 
aberto para troca de informações, além de também ser uma ferramenta de acesso a outros 
direitos como saúde, segurança e educação. 

Não obstante, além das vantagen, há também a existência de inúmeros problemas 
agravados pela mídia, entre eles estão os ataques a liberdade de imprensa, discursos de 
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ódio, desinformação e a propagação de Fake News368. A liberdade de expressão sendo um 
direito garantido pela Constituição e pelos direitos humanos, não está isenta de 
nocividades, por isso a OEA (2019), explica que 

 
A proteção e a promoção da liberdade de expressão requerem normas 
legais e sistemas regulatórios que a protejam de maneira adequada, 
especialmente no caso do ambiente digital, mas não unicamente neste. A 
fim de criar ambientes propícios para a liberdade de expressão. (OEA, 
2019) 

 

Nesse contexto, analisar discursos do atual Presidente do Brasil Jair Bolsonaro, 
torna-se um desafio, visto que, ao exercer sua liberdade de expressão, o torna um 
Presidente que constantemente desrespeita os direitos humanos, mesmo os direitos 
humanos sendo essenciais para a solidificação da democracia. 

 
3 JAIR MESSIAS BOLSONARO 

 
Jair Messias Bolsonaro, ou simplesmente Bolsonaro, nasceu no dia 21 de março de 

1955, na cidade de Campinas – SP, prestou concurso para a Escola Preparatório de cadetes 
do exército aos 18 anos de idade e aos 22 anos em 1977, formou-se na Academia Militar 
das Agulhas Negras, em Resende – RJ.  Cursou a Brigada de Paraquedismo do Rio de 
Janeiro e em 1983, formou-se no curso de Educação Física do Exército e chegou à patente 
de Capitão369. 

Em 1988 foi eleito vereador da cidade do Rio de janeiro, pelo Partido Democrata 
Cristão (PDC), nos anos 90’ foi eleito pela primeira vez deputado Federal do Rio de Janeiro, 
sua candidatura permaneceu nos anos seguintes, até o ano de 2019, quando foi eleito 
Presidente do Brasil. “Ao longo de seus 27 anos de carreira na Câmara dos Deputados, 
Bolsonaro ficou pouco conhecido por projetos, tendo aprovado apenas dois” (CARNEIRO, 
2018). Jair passou por muitos partidos políticos entre eles estão os Partidos Progressista 
Reformador (PPR), Partido Progressista Brasileiro (PPB), Partido Trabalhista Brasileiro 
(PTB), Partido da Frente Liberal (PFL), Partido Progressista (PP), Partido Social Cristão 
(PSC) e por fim, o Partido Social Liberal (PSL)370. 

Bolsonaro também está envolvido em cerca de 29 processos no Supremo Tribunal 
Federal – STF371, que vão desde crimes contra a honra até crimes contra imprensa. Mas 
dois casos se destacam entre eles. Em 2003, Bolsonaro foi acusado de incitação ao crime 
de estupro e injúria, quando disse à deputada Maria do Rosário: "Jamais ia estuprar você, 
que você não merece". Ele disse isso após uma discussão com a deputada no corredor da 
Câmara, sua declaração está gravada em vídeo372. 

 
368 Fake news significa "notícias falsas". São as informações noticiosas que não representam a realidade, 
mas que são compartilhadas na internet como se fossem verídicas, principalmente através das redes sociais. 
SIGNIFICADOS. Significado de Fake News. Disponível em: https://bit.ly/2xeHaww, Acesso em: 22 set. 2019 
369 FRAZÃO, Dilva. Biografia de Jair Bolsonaro. 2019. Disponível em: https://bit.ly/2QjKsqp, Acesso em: 15 
ago. 2019 
370 CAMARA DOS DEPUTADOS. Jair Bolsonaro Biografia. Disponível em: https://bit.ly/2nv38cz, Acesso em 
15 ago. 2019 
371 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Processos Jair Bolsonaro. Disponível em: https://bit.ly/2nSfVWI, 
Acesso em: 16 ago. 2019 
372 REVISTA ISTO É. Vídeo: “Não estupro você porque você não merece, disse Bolsonaro a Maria do Rosário. 
Disponível em: https://bit.ly/1khRIRW. Acesso em: 16 ago. 2019 
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 Em outra situação foi acusado de racismo, em 2016, quando estava discursando 
no Clube da Hebraica,  no  Rio  de  Janeiro,  declarou  que afrodescendentes "nem para 
procriador" serviam. "Eu fui num quilombo. O afrodescendente mais leve lá pesava sete 
arrobas (medida para pesar gado). Não fazem nada. Eu acho que nem para  procriador  ele  
serve  mais.  Mais  de  R$  1  bilhão  por  ano  é  gasto  com  eles." (BOLSONARO, 2017). 

Através de uma campanha pautada em conteúdo online, ele apostou fortemente na 
sua popularização nas redes sociais para se promover como o candidato que iria acabar 
com a corrupção no país, além de defender fortemente a família, a moral e os bons 
costumes. Apesar de suas declarações hostis, Jair conseguiu se eleger como o 38º 
Presidente da República Federativa do Brasil, no ano de 2019. 

 
4 A LIBERDADE DE EXPRESSÃO NO DISCURSO PÓLITICO E MIDIÁTICO  

 
A seguir, buscou-se definir o conceito de ética e liberdade de expressão que serão 

considerados durante todo o artigo, posteriormente pode-se analisar discursos de  Jair 
Bolsonaro, com foco nos direitos humanos e o quanto o Presidente do Brasil extrapola em 
seus discursos e chega a insultar autoridades, a mídia e as minorias. Foi percebida a 
necessidade de se trabalhar esse tema justamente porque atualmente no Brasil a 
liberdade de expressão está sendo subjugada, além do desrespeito com os direitos 
humanos fundamentais. Os próximos tópicos estão divididos em Liberdade de expressão 
no discurso político: limites e consequências e Análise do discurso de Jair Bolsonaro na 
mídia online: Discurso de ódio em colisão com os direitos humanos. 

 
4.1 Liberdade de expressão no discurso político: limites e consequências 
 

Bolsonaro é a representação da direita conservadora que ao longo dos anos 
ganhou notoriedade através das redes  sociais  e  vem  difundindo  amplamente  suas  
opiniões. O que se percebe é que ele representa um conjunto de ideias hostis, por serem 
discursos que em suma contrariam os direitos humanos e quando ditos abertamente e 
nas redes sociais geram muitas críticas e questionamentos. Ou seja, observa-se que o atual 
presidente do Brasil não mede palavras em seus discursos e põe em evidência a 
fragilidade da liberdade de expressão. 

Antes de 1988, vivíamos um período conturbado da história do Brasil marcado 
pela Ditadura Militar que se instaurou em 01 de abril 1964 e durou até 15 de março de 
1985, neste período ocorreu a censura da imprensa através dos Atos Institucionais, 
diversas perseguições aos movimentos sociais, prisões de estudantes, ativistas dos 
direitos humanos, políticos e figuras  públicas,  que  foram  torturados,  mortos  e  tiveram  
sua  liberdade  de  expressão censuradas. 

Com o fim do regime ditador, conseguimos um avanço no que diz respeito aos 
direitos individuais e coletivos com a Constituição Federal Brasileira criada em 1988. Em 
seu primeiro artigo instituiu-se os direitos fundamentais através do Estado, dos 
municípios e do Distrito Federal assegurando-nos a soberania, cidadania, dignidade, 
valores sociais do trabalho e pluralismo político. É também na Constituição de 1988 que 
a liberdade de expressão é mencionada em seu artigo 5°, inciso IV “é livre a manifestação 
do pensamento, sendo vedado o anonimato”. 

De acordo com Burdeau (apud FREITAS; CASTRO, 2013, p. 331) a liberdade 
“caracteriza-se por não haver submissão a outrem, no fato de não estar sob o controle de 
terceiros, e de não sofrer restrições impositivas, venham elas do Estado ou de outro 
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indivíduo”. Contudo, até mesmo o direito à liberdade possui uma certa restrição, ou seja, 
ao mesmo tempo que as pessoas são “livres” perante a sociedade, precisam seguir regras 
de conduta estabelecidas pelo Estado, com o objetivo de impor limites.  

Existe essa contradição em que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, 
todo cidadão é livre para se expressar e fazer o que quiser da sua vida, porém essa 
liberdade possui limites a partir do momento que fere o direito de outrem. Além disso, o 
próprio Estado estipula regras pré-estabelecidas que quando não cumpridas podem 
possuir punições mediante a lei. A liberdade de expressão de Jair Bolsonaro, assim como 
a de qualquer cidadão deveria em tese, possuir limites.  

De acordo com Tertulian (1999, p. 136) “os indivíduos sociais não vivem em um 
isolamento autárquico; suas ações repercutem sobre a vida dos demais”. Ou seja, os 
discursos de Jair Bolsonaro afetam direta ou indiretamente a vida de toda a população e 
suas opiniões possuem a finalidade de influenciar outras pessoas. 

A palavra “ética” vem do grego “ethos” que designa modo de ser ou caráter. De 
acordo com Peruzzo (2002) está associada ao modo de ser de cada indivíduo e seus 
valores na sociedade. Isto é, a ética são os princípios morais considerados positivos e 
postos em prática. Ribeiro (2000, p. 137) define a ética como “uma ciência da moral, pois 
questiona ao buscar por quê e em quais condições determinada ação é considerada boa 
ou má, até que ponto ajuda a construir a identidade de uma nação, grupo ou pessoa”. Ou 
seja, os discursos ditos perante a sociedade são marcados por valores morais e éticos que 
são construídos no decorrer de nossas vidas. 

Teixeira (2014, p. 308) afirma que: 
 

A ética está associada à fundamentação dos valores morais que regem o 
comportamento dos seres humanos em sociedade. Nesse sentido, a moral 
é o conjunto de regras aplicadas à sociedade no intuito de orientar cada 
indivíduo sobre o que é certo ou errado, moral ou imoral. 

 
Portanto, cada ser humano possui um senso moral do que é certo e errado e a partir 

dele guia suas ações perante a sociedade. As pessoas utilizam sua liberdade para se 
comportar mediante a sociedade, segundo normas e princípios éticos que valeram para 
as gerações passadas e valerão para as futuras e são guiadas por valores morais 
construídos ao longo de sua vida. Jair Bolsonaro por exemplo, utiliza-se de sua liberdade 
de expressão e discursa a respeito de valores morais que considera correto ou não. 

Um exemplo recente de um discurso de Jair Bolsonaro ocorreu em 18 de julho de 
2019 em que o mesmo afirmou 

 
Agora pouco o [ ministro da Cidadania] Osmar Terra e eu fomos para um 
canto e nos acertamos. Não posso admitir que, com dinheiro público, se 
façam filmes como o da Bruna Surfistinha. Não dá. Ele apresentou 
propostas sobre a Ancine, para trazer para Brasília. Não somos contra 
essa ou aquela opção, mas o ativismo não podemos permitir em respeito 
às famílias. É uma coisa que mudou com a chegada do governo373. 

 

Insatisfeito com o repasse de recursos públicos para filmes brasileiros que tratam 
de temáticas considerados polêmicas como prostituição e diversidade sexual, Bolsonaro 
deixa claro em seu discurso que pretende censurar todo e qualquer conteúdo que retrata 

 
373 FOLHA DE S. PAULO. Não posso admitir que façam filmes como o da Bruna Surfistinha', diz Bolsonaro. 
Disponível em: https://bit.ly/2luPGoC. Acesso em: 20 set. 2019 
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a comunidade de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Queer + (LGBTQ+) quando o 
mesmo afirma que “não irá permitir o ativismo em respeito às famílias”, o ativismo a que 
se refere é o movimento LGBTQ+. 

Trazendo novamente à tona seu prejulgamento e ainda pior, instaurando 
sutilmente censura a tudo aquilo que ele não considera correto, tornando suas ações 
consequências de seus princípios morais. Isto é , aos poucos, podemos observar traços da 
censura que ocorreu a tão pouco tempo no país com a Ditadura Militar. E fazendo isso, o 
mesmo desrespeita a Constituição Federal de 1988 que em seu artigo 5, inciso IX deixa 
claro que “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença”. 

Cioccari e Castro (2017, p. 210) alertam para o fato de que a liberdade de expressão 
não é absoluta, e não pode ser invocada para a prática de intolerância e preconceito de 
qualquer ordem. Desde antes de sua eleição, em diversos momentos de sua carreira 
política, em diversos posts em seu Twitter, em entrevistas, em discursos públicos, 
Bolsonaro ataca a comunidade LGBTQ+ através de frases pejorativas, defendo a ideologia 
da família tradicional, pautando seus discursos com base em suas crenças. 

Seu posicionamento frente a mídia vai na contramão da imagem que os ex’s 
presidentes brasileiros demostravam a respeito dos direitos humanos, na verdade, 
Bolsonaro comenta diversos assuntos importantes como se a mídia não estivesse 
presente, aliás, seus discursos repercutem frequentemente tanto na mídia nacional 
quanto na internacional. 

Uma reportagem recente da BBC News Brasil374  mostra que recentemente nos 
Estados Unidos, 16 deputados do Partido Democrata lançaram uma resolução com o 
intuito de dificultar o apoio de Trump ao Brasil devido as atitudes e discursos de 
Bolsonaro na mídia. Os mesmos alegam que querem suspender o apoio policial e militar 
ao governo brasileiro pois acreditam que o maior apoio pode gerar mais mortes 
injustificadas, tanto da população mais carente, quanto de ativistas dos direitos humanos.  

Além disso, de acordo a reportagem, os deputados criticam o frágil posicionamento 
do governo, frente a ameaça ambiental e ecológica que ocorre  na Amazônia com maior 
frequência desde o início do ano de 2019 e se intensificou no mês de agosto do decorrente 
ano. Os congressistas estão “profundamente preocupados com as ameaças a direitos 
humanos, o Estado Democrático de Direito, a democracia e o meio ambiente no Brasil” e 
ainda “pedem que Bolsonaro e seus ministros se abstenham de discursos de ódio e 
ameaças a minorias”. É a partir desse e outros exemplos que se percebe que a liberdade 
de expressão impõe seus limites a toda e qualquer pessoa que respeita e segue as normas 
e leis da sociedade. 

Apesar de ser constantemente criticado, tanto pela mídia quanto pela população, 
Bolsonaro na maioria das vezes, não se desculpa nem se explica a respeito de seus 
discursos hostis. De acordo com a Constituição Federal de 1988, todo e qualquer cidadão 
deve respeitar ao próximo, e isso não exclui o presidente da república, nem mesmo ele 
pode falar o que quiser quando bem entender, pois seu discurso também fere os diretos 
de outrem. Além de ferir o direito do outro, ainda “mancha" a própria imagem. Ao mesmo 
tempo em que influencia outras pessoas a reproduzirem seus discursos. 

 
 

 
374 BBC. Após discurso de Bolsonaro, deputados dos EUA lançam resolução para dificultar apoio de Trump 

ao Brasil. Disponível em: https://bbc.in/2l4MUWM . Acesso em: 25 set. 2019 

https://bbc.in/2l4MUWM
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4.2 Análise do discurso de Jair Bolsonaro na mídia online: Discurso de ódio em 
colisão com os direitos humanos 

 
Não é fácil construir um relacionamento com a mídia, nos dias atuais, com a 

ascensão da internet e das mídias sociais, os públicos tornaram-se mais meticulosos, há 
uma necessidade de sempre saber o que está acontecendo, de compartilhar as notícias 
sobre política e disputar espaço com os “amigos do Facebook”, pela notícia mais atual. 
“Trata-se de um universo repleto de novidades, de possibilidades e desafios para quem 
lida com comunicação.” (SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – SECOM, 2014, p. 10). 

Nesse cenário digital, Jair Bolsonaro se encontra em uma enorme disputa de ideias, 
ele está presente nas redes sociais e as utilizou como fonte de notícias frequentes durante 
as eleições de 2018. Bolsonaro está frequentemente nos Trend Topics na rede social 
Twitter, como por exemplo com as hashtags #BolsonaroDay, #ImpeachmentBolsonaro   
ou   #BolsonaroImbatível,   seus   seguidores   e   apoiadores, “Bolsonaristas” como são 
conhecidos, compartilham de seus pensamentos e concordam com seus discursos, 
compartilhando de suas ideias, favoritando e espalhando suas palavras em outras redes 
sociais. 

                                     

Figura 1 -  Tuíte de Daniel Lopez 

 
Fonte: Twitter 2019 

 

Segundo Torquato (2002, p. 198) “Vivemos a plena Era do Estado-espeta culo, onde 
os atores políticos desempenham os mais variados papéis: heróis, Pais da Pátria, estrelas 
da constelação política. Vivemos a plena Era da Imagem”. O autor explica que há na 
sociologia uma hipótese de que quanto mais frustradas politicamente as pessoas se 
sentem, mais irão procurar algo para se distrair dessa frustração, procurando por 
recompensas psicológicas, e quanto maior o momento de crise política, maior será o 
sucesso dos heróis, podem ser atores, atrizes, bandas e até mesmo atores políticos, 
(TORQUATO, 2002, p. 198). Com a era digital, isso assumiu um papel maior na sociedade, 
pois as pessoas possuem mais acesso a conteúdo para seguir de perto a vida dessas 
celebridades. 

Jair Bolsonaro tornou-se uma dessas celebridades, com declarações equívocas, o 
então Presidente dificulta o trabalho da Secretária Especial de Comunicação Social 
(SeCom), que tenta reformular suas palavras, ou até mesmo solicita que o mesmo mude 
seu discurso, como por exemplo a mudança de discurso sobre suas declarações acerca das 
queimadas na Floresta Amazônica. Bolsonaro (2019)  declarou que “a floresta não está 
pegando fogo como o pessoal está dizendo. O fogo é onde o pessoal desmata” e ainda: 
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O crime existe. Isso temos que fazer o possível para que não aumente, mas 
nós tiramos dinheiro de ONGs, 40% ia para ONGs. Não tem mais. De modo 
que esse pessoal está sentindo a falta do dinheiro. Então pode, não estou 
afirmando, ter ação criminosa desses ongueiros para chamar atenção 
contra minha pessoa, contra o governo do Brasil (BOLSONARO, 2019). 

 
 Depois dessas declarações o Presidente foi altamente criticado, chegando a sofrer 

pressão internacional sobre o assunto e mudou seu discurso, através de uma chamada em 
rede nacional, afirmando375 “Incêndios florestais existem em todo o mundo, e isso não 
pode servir de pretexto para possíveis sanções internacionais. O Brasil continuará sendo, 
como foi até hoje, um país amigo de todos e responsável pela proteção da sua floresta 
Amazônica”. 

Em casos tão específicos como o do Presidente, os assessores encontram 
contratempos e dificuldades de lidar com a mídia. A ética torna-se um grande dilema, 
quando o Presidente faz declarações que ferem os direitos dos cidadãos ou insulta 
mulheres, negros, gays ou ong’s em suas redes sociais oficiais e em seus discursos. A 
autonomia que gera crises de imagem no assessorado é um problema da comunicação, 
pois através desses discursos ele alcança a grande massa e incentiva comportamentos e 
atitudes semelhantes. 

 
Já se conhece a expressão “A imprensa é o quarto poder”. Por meio da 
comunicação uma pessoa convence, persuade, atrai, muda ideias, influi, 
gera atitudes, desperta sentimentos, provoca expectativas e induz 
comportamento (TORQUATO, 2002, p. 146). 

 

É importante que pessoas públicas, principalmente representantes políticos, 
estejam preparados para lidar com a mídia, o entendimento da relevância da imprensa é 
um atributo de sociedades democráticas, pois é a mídia a principal maneira de 
diagnosticar conflitos na atuação e visão de atores sociais, (DUARTE; FARIA, sem ano, p. 
01). Ocasionalmente, Bolsonaro faz ataques a imprensa376, o que gera insatisfação e 
protestos por meio de entidades, estudantes e profissionais da área. 

No dia 20 de julho de 2019, ele publicou em seu Twitter a seguinte mensagem377, 
“sempre defendi a liberdade de imprensa, mesmo consciente do papel político-ideológico 
atual de sua maior parte, contrário aos interesses dos brasileiros, que contamina a 
informação e gera desinformação. No fundo, morrem de saudades do PT.” A liberdade de 
imprensa, garantida pela Constituição Federal, acaba por ser condicionada a atores 
políticos, limitando a informação e inibindo a liberdade de expressão, Bolsonaro vale-se 
de sua influência como Presidente da República e o que ele diz pode soar como verdade a 
seus apoiadores. 

Vale ressaltar, que na era da informação, uma sociedade como a nossa, repleta de 
meios de comunicação, nenhuma organização pública ou privada permanece no 
anonimato, com uma mídia democratizada a população tem fácil acesso a informações 

 
375 CARTA CAPITAL. Em meio a panelaço, Bolsonaro muda de tom e pede diálogo. Disponível em: 
https://bit.ly/2mVxBjP. Acesso em: 06 set. 2019 
376 O GLOBO. Entidades repudiam ataque de Bolsonaro à imprensa com informação falsa sobre jornalista. 
Disponível em: https://glo.bo/2nC7Mpl. Acesso em: 30 ago. 2019 
377 VEJA. Vou falar do PT sempre, não adianta chorar, diz Bolsonaro. Disponível em: https://bit.ly/2nxuwqo. 
Acesso em: 05 set. 2019  

https://bit.ly/2nxuwqo
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pertinentes sobre política,  torna-se  possível  a  troca  de  conhecimento,  o  repasse  de  
informações  e  as mobilizações sociais. 

 
5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 
Durante os meses de abril à setembro, foi realizada uma coleta de discursos 

proferidos por Jair Bolsonaro durante seus primeiros meses no governo. Foram 
observadas as reações, compartilhamento nas redes sociais e nos comentários dos jornais 
online e no Twitter, para posteriormente se proceder as análises de conteúdo. Adotou-se 
a abordagem qualitativa sendo utilizada também a pesquisa bibliográfica, através de 
leituras relacionadas ao tema. 

Dentre os discursos elencados, foram escolhidos os que mais geraram repercussão 
na mídia nacional e internacional e também o compartilhamento da notícia nos jornais 
online, quanto as redes sociais foi observado o nível de interação com os posts, número 
de curtidas, compartilhamento e comentários, além disso, privilegiou-se os tuítes e 
discursos que não foram excluídos por Jair Bolsonaro ou retiradas dos jornais online. 

 A análise do conteúdo dos discursos foi realizada considerando o referencial 
teórico aqui exposto, bem como a apreciação geral dos jornais online e postagens feitas 
por Jair Bolsonaro.  

Procedeu-se o exame na seguinte ordem: A) apresentação do discurso, explicando 
seu significado. B) explicação do contexto do discurso. C) Comparativo entre a ideia 
central e seu sentido dúbio de acordo com o tema proposto. 

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A liberdade de expressão não inclui manifestações de caráter discriminatório e 
preconceituoso que afetem a dignidade da pessoa humana, a própria Constituição Federal 
de 1988 trata a respeito em seu 3° artigo. A mesma é uma garantia a todos os direitos dos 
brasileiros, dignidade, respeito, saúde, educação, liberdade de expressão, entre outros. 
Aliás, foi a partir dela que os brasileiros se viram com mais direitos e livres, algo que não 
era possível no período da Ditadura Militar. A criação de um ambiente em que os cidadãos 
exerçam seu direito a plena liberdade de expressão é um desafio e chega até mesmo a ser 
uma utopia, pois toda e qualquer liberdade possui seus limites e regras pré-estabelecidas 
e compactuadas pela sociedade, de maneira geral. 

No que diz respeito às declarações públicas de Jair Bolsonaro, tanto em suas redes 
sociais como em suas entrevistas para a imprensa, o mesmo acaba "manchando" a própria 
imagem frente a mídia nacional, internacional e em frente a população brasileira. Apesar 
de lutar para demonstrar o contrário, seus discursos e posts em redes sociais denunciam 
o desrespeito as mulheres, fazem apologia a armas, desacredita a imagem de movimentos 
sociais que lutam  para  conquistar seus direitos, é devido a isso que seus discursos geram 
tantas críticas. 

Atualmente no cenário político internacional, diversos movimentos sociais lutam 
pela garantia e ampliação de seus direitos, e discursos de ódio e preconceito geram uma 
imagem negativa de quem os proclamou, quando vindos de um presidente geram 
indignação e frustração, tendo em vista que, o mesmo foi escolhido para representar toda 
a população, sem exceção de grupos. Como uma figura política e pública, Bolsonaro 
deveria, em tese, evitar falar por impulso, pois tudo o que diz acarreta repercussões a nível 
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nacional e internacional. Impor limites nos discursos do mesmo, é um desafio que sua 
equipe de imprensa está enfrentando desde antes de assumir a presidência do país. 

E é nesse cenário de repercussão nacional e internacional, que a mídia e as redes 
sociais possuem um papel fundamental de influenciar positiva ou negativamente a 
sociedade através da produção de seu conteúdo. As redes sociais são uma excelente 
alternativa para as pessoas compartilharem suas opiniões com amigos e pessoas do 
mundo todo, que pensam de maneira semelhante, Bolsonaro utiliza principalmente seu 
Twitter para divulgar informações a respeito de seu governo, suas opiniões e sentimentos, 
porém, o mesmo utiliza-o sem medir suas palavras, tanto é que já excluiu tuítes 
considerados polêmicos e que geraram muitas críticas. 

A Liberdade de expressão, os direitos humanos e a mídia são elementos essenciais 
para uma sociedade democrática, e pertencem ao contexto político em que Jair Bolsonaro 
está inserido. Os posicionamentos, discursos e opiniões agressivas são repercutidas 
intensamente nas redes sociais, que acabam por se tornar instrumentos de uma 
comunicação desregulada. A mídia é uma ponte que leva a informação aos cidadãos, mas 
nem sempre, a notícia é positiva. Por chamar tanta atenção da mídia de forma negativa 
em seus discursos, Jair acaba tornando-se em um espetáculo nacional e 
internacionalmente, utilizando de sua posição no governo para proferir discursos 
excludentes e de mal gosto, que acabam por ferir sua imagem e desacreditar seu governo. 
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