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APRESENTAÇÃO 

 

O Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos, NDH, 

vinculado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás 

(PRPG/UFG), reúne mais de 30 professores e alunos em cursos de pós-graduação stricto 

sensu e lato sensu, além de congregar diversos grupos de estudo e pesquisa. 

Sem possuir qualquer finalidade lucrativa, o NDH possui caráter didático-pedagógico, 

cultural, artístico e de interação com a sociedade, buscando desenvolver ações que 

promovam o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Atualmente, o NDH tem procurado articular e dar sistematicidade aos projetos de 

pesquisa e demais atividades do corpo acadêmico da UFG (docentes, discentes e técnicos), 

visando implementar uma cultura cidadã, centrada na defesa e na promoção dos direitos 

humanos. 

Nesse passo, o III Seminário Integrador do Mestrado Interdisciplinar em Direitos 

Humanos, evento ocorrido nos dias 29/06, 30/06 e 01/07/2015 na Faculdade de Direito da 

UFG, proporcionou aos alunos do programa a oportunidade de expor seus projetos de 

pesquisa, aprimorando sua problematização e discussão junto aos docentes do NDH e junto 

à comunidade em geral. 

Foram criados Grupos de Trabalho (GT’s) para se debater projetos os Direitos 

Humanos e Interdisciplinaridade a partir dos seguintes eixos temáticos: GT. 1 – Inclusão e 

Identidade; GT. 2 – Meio ambiente e Agrariedade; GT. 3 – Educação e direitos humanos; GT. 

4 – Comunicação e Imagem; GT. 5 – Memória, Justiça e Cultura; e GT. 6 – Violência, 

Juventude e Gênero. Nos referidos GT’s, os professores do Núcleo e professores externos 

atuaram como debatedores. 

O ambiente de discussão proporcionado pelo III Seminário Integrador permite que o 

evento se coloque no horizonte imediato de forças políticas e sociais compromissadas com 

a real implementação dos direitos humanos, isso na medida em que fomenta a 

problematização e socialização interdisciplinar do conhecimento acadêmico acerca da 

temática. 

Por fim, o NDH e a Comissão de Organização do Anuário do III Seminário Integrador 

agradecem a contribuição de docentes, discentes e técnicos que, individual e coletivamente, 

empenharam-se na organização deste evento. 
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EIXOS TEMÁTICOS DAS SESSÕES/GRUPOS DE TRABALHO 

 

GT. 1 – Inclusão e Identidade  

Ementa descritiva: Analisa as ações realizadas por equipes multidisciplinares e o 

atendimento humanizado na política de inclusão e de promoção dos direitos humanos, os 

impactos do fundamentalismo religioso na política e seus reflexos nos conceitos de família, 

democracia, cultura e direitos humanos, assim como a alteridade e o respeito às identidades 

a partir dos elementos culturais. Aborda a temática da inclusão, estigma, exclusão e dos 

instrumentos normativos aplicados aos infratores em uma perspectiva interdisciplinar de 

defesa dos direitos humanos. 

Discentes participantes: Daniel Albuquerque de Abreu; Elias Menta Macedo; Marta Rezende 

Spini; Mayara Divina Teles Niceias. 

 

GT. 2 – Meio ambiente e Agrariedade  

Ementa descritiva: Busca analisar a inter-relação do Direito Agrário e o Direito Civil com os 

possíveis reflexos no conceito de família, os impactos na agricultura familiar e a segurança 

alimentar. Objetiva, também, analisar o modelo capitalista hegemônico e os impactos no 

meio ambiente, assim como, a eficácia da adoção de instrumentos normativos para a defesa 

dos direitos humanos relacionados ao meio ambiente. 

Discentes participantes: Tamiris Melo Pereira e Renata Medeiros da Cruz. 

 

GT. 3 – Educação e direitos humanos  

Ementa descritiva: Buscando contribuir para formação de profissionais e docentes de 

diversas áreas a discussão desta sessão discutirá a educação formal e não-formal no 

campo dos direitos humanos, tendo como foco a educação como um direito social, 

sobretudo humano. Uma Educação em Direitos Humanos, refletindo a alteridade e os 

impactos sociais quanto à igualdade e diferença, a uma educação que leve em 

consideração as especificidades de cada sujeito, seja ele adolescente ou jovem que 

participaram de projetos sociais, povos indígenas, ou crianças do campo, buscando 

problematizar a diversidade cultural e a garantia de direitos diferenciados. 

Discentes participantes: Débora da Costa Barros; Ercivaldo Damsõkêkwa Calixto Xerente; 

Fernanda Alves de Oliveira. 
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GT. 4 – Comunicação e Imagem  

Ementa descritiva: O eixo temático engloba os trabalhos relacionados ao papel da 

comunicação no agendamento das políticas públicas, as implicações das comunicações 

virtuais na atual sociedade da informação e a imagem como elemento de reconstrução 

histórica da política de memória e seu papel nos estudos dos direitos humanos. Os 

trabalhos devem ser elaborados com a abordagem interdisciplinar, com foco nos direitos 

humanos. 

Discentes participantes: Alline Neves de Assis; Nelson Ferreira; Paula Fernandes Repezza. 

 

GT. 5 – Memória, Justiça e Cultura  

Ementa descritiva: Busca estudar os aspectos relacionados à construção de uma 

perspectiva de justiça para as vítimas de regimes de exceção pautada no respeito aos 

direitos humanos, a discussão deste eixo se baseará no discurso fundamentador de tais 

direitos e nas consequências para as medidas transicionais necessárias a uma transição 

completa e efetiva. 

Discentes participantes: Germana da Silva Leal; Natália Rita de Almeida; Nathália Pereira de 

Oliveira. 

 

GT. 6 – Violência, Juventude e Gênero  

Ementa descritiva: Busca analisar a questão da violência vivida pelos adolescentes e 

mulheres sob o enfoque das relações de poder, os impactos das produções 

normativas/políticas públicas na defesa dos direitos humanos desses sujeitos e as narrativas 

de sofrimento das mães de adolescentes exterminados. 

Discentes participantes: Carolina Andréa Campos Pimentel; Fabrício Silva Rosa; Tarihan 

Chaveiro Martins. 
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RESUMOS 

 

 

ESTADO DO ESPETÁCULO: A INFLUÊNCIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

NA GOVERNANÇA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Alline Neves de Assis1 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Tradicionalmente, os direitos humanos vêm sendo classificados em “gerações” ou 

“dimensões”: na primeira estariam os direitos fundamentais baseados no pensamento 

liberal-burguês do século XVIII, de marcado cunho individualista, surgindo e afirmando-se 

como direitos do indivíduo frente ao Estado – direitos de defesa – demarcando uma zona de 

não intervenção do Estado e uma esfera de autonomia individual em face de seu poder; na 

segunda se encontrariam os direitos econômicos, sociais e culturais, caracterizados por uma 

dimensão positiva, visto que o intuito não é mais evitar a intervenção estatal na esfera de 

liberdade do indivíduo, mas sim, de propiciar, utilizando a expressão de Celso Lafer, um 

‘direito de participação do bem-estar social’, por meio de prestações estatais; na terceira, 

estariam os direitos de solidariedade e fraternidade, de titularidade coletiva ou difusa e que 

exigem esforços e responsabilidades em escala até mesmo global para a sua realização 

(Sarlet, 2012, p. 46-48). Alguns falam até em direitos de quarta e quinta dimensão, os quais, 

segundo o entendimento de Paulo Bonavides, seriam o resultado de uma globalização dos 

direitos fundamentais, no sentido de uma universalização no plano institucional, que 

corresponde à derradeira fase de institucionalização do Estado Social (apud Sarlet, 2012, p. 

50). Vale ressaltar que os direitos supracitados não se excluem nem se substituem: tais 

direitos se complementam e a existência de um é fundamental para o pleno gozo dos 

outros. 

Por mais criticável que seja tal classificação, ela demonstra que os direitos humanos 

se originaram devido a “reivindicações concretas, geradas por situações de injustiça e/ou de 

agressão a bens fundamentais e elementares do ser humano” em uma determinada época e 

contexto social e o “seu processo de reconhecimento é de cunho dialético e dinâmico, 

marcado por avanços, retrocessos e contradições” (Sarlet, 2012, p. 52). Neste trabalho, será 

utilizada a classificação de Robert Alexy, o qual, tendo como referencial o Estado, divide os 

                                                            
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direito Humanos da Universidade Federal de 
Goiás. E-mail: alline-neves@hotmail.com. Pesquisa vinculada à linha de pesquisa: Fundamentos Teóricos dos 
Direitos Humanos. Orientador: Dr. Saulo de Oliveira Pinto Coelho. 
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direitos fundamentais em direitos de defesa e direitos a prestações. 

Surge, então, um detalhe de grande importância na efetivação dos direitos humanos, 

especialmente dos direitos a prestações: a ação do Estado. Para que os direitos humanos 

sejam plenamente eficazes, é necessária a mediação estatal, através de ações fáticas e 

ações normativas. Obviamente, ante a impossibilidade de se resguardar todo e qualquer 

direito, os administradores públicos devem realizar um juízo de ponderação, visando 

harmonizar direitos aparentemente em conflito com o objetivo de realizá-los da forma mais 

ampla possível. Nesse contexto, surgem as políticas públicas, que Thomas Dye 

resumidamente conceituou como “tudo o que um governo decide fazer ou deixar de fazer” 

(apud Howlett; Ramesh; Perl, 2013, p. 6). 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Howlett, Ramesh e Perl enumeram os três pontos centrais da definição apresentada 

por Thomas Dye: 

 
Em primeiro lugar, Dye especifica que o agente primário da policy-making 
pública é um governo. Isso significa que as decisões de negócios privados, 
as decisões tomadas por organizações de caridade, grupos de interesse e 
outros grupos sociais ou indivíduos não são, por si, políticas públicas. Os 
governos têm um papel especial na policy-making pública por força de sua 
capacidade de tomar decisões oficiais em nome dos cidadãos, isto é, 
decisões sustentadas por sanções contra quem as transgredir. Por isso, 
quando falamos em políticas públicas, estamos sempre nos referindo às 
iniciativas sancionadas por governos. [...] Em segundo lugar, Dye destaca o 
fato de que a policy-making envolve uma decisão fundamental por parte dos 
governos de fazer ou de não fazer alguma coisa a respeito de um problema 
e que esta decisão é tomada pelos políticos eleitos e outros funcionários 
oficiais. Como observa Dye, a política pública é, em sua forma mais simples, 
uma escolha feita no sentido de empreender um determinado curso de 
ação. Uma decisão ‘negativa’ ou ‘não decisão’, isto é, nada fazer e 
simplesmente manter o atual curso da ação, ou status quo, é uma decisão 
política tanto quanto a de tentar alterar alguma parte do status quo. [...] Em 
terceiro lugar, a definição de Dye também ressalta o fato de que a política 
pública é uma determinação consciente de um governo. Isto é, as ações e 
decisões do governo muitas vezes produzem efeitos não intencionados [...]. 
A consequência não intencionada de uma política pública não é 
considerada política pública, mas meramente um subproduto inesperado 
desta, que em alguns momentos pode ser benéfico e em outros, não (2013, 
p. 6-7). 
 

Jenkins (1978), definindo política pública como “um conjunto de decisões inter-

relacionadas, tomadas por um ator ou grupo de atores políticos, e que dizem respeito à 

seleção de objetivos e dos meios necessários para alcançá-los, dentro de uma situação 

específica em que o alvo dessas decisões estaria, em princípio, ao alcance desses atores” 

(apud Howlett; Ramesh; Perl, 2013, p. 8), complementa o conceito de Thomas Dye, 

acrescentando duas ideias principais:  
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1) a capacidade do governo para implementar suas decisões é um 
importante componente da política pública, que afeta os tipos de ação que o 
governo levará em conta. As limitações na capacidade de agir restringem as 
opções consideradas em circunstâncias específicas de tomada de decisão 
ou podem contribuir para o sucesso ou insucesso dos esforços da policy-
making; 2) a política pública é um comportamento orientado para o alcance 
de objetivos. Mesmo não dizendo nada a respeito da natureza dos objetivos 
(ou dos meios envolvidos), esse fato aumenta a importância das ideias e do 
conhecimento que possuem os atores políticos e especialmente os atores 
governamentais para a policy-making e sua análise (apud Howlett; Ramesh; 
Perl, 2013, p. 8-9). 
 

Entretanto, a definição mais completa e atual do conceito é a apresentada por 

Howlett, Ramesh e Perl (2013, p. 12), que leva em consideração a influência de atores de 

dentro e de fora do aparato estatal no processo de tomada das decisões governamentais:  

 
[...] a política pública é um fenômeno complexo que consiste em inúmeras 
decisões tomadas por muitos indivíduos e organizações no interior do 
próprio governo e que essas decisões são influenciadas por outros atores 
que operam interna e externamente no Estado. Observa-se que os efeitos 
das políticas públicas são moldados no cerne das estruturas nas quais 
esses atores operam e de acordo com as ideias que eles sustentam; essas 
forças também afetaram as políticas e as decisões relacionadas nas 
interações anteriores dos processos de policy-making. 
 

Os referidos autores acrescentam ainda que existem cinco estágios no ciclo da 

política pública, a saber: montagem da agenda, formulação da política, tomada de decisão 

política, implementação da política e avaliação da política. 

 
[...] a montagem da agenda se refere ao processo pelo qual os problemas 
chegam à atenção dos governos; a formulação da política diz respeito ao 
modo como as propostas de política são formuladas no âmbito 
governamental; a tomada de decisão é o processo pelo qual os governos 
adotam um curso de ação ou não ação; a implementação da política se 
relaciona ao modo pela qual os governos dão curso efetivo a uma política; e 
a avaliação da política se refere aos processos pelos quais tanto os atores 
estatais como os societários monitoram os resultados das políticas, 
podendo resultar daí em uma reconceituação dos problemas e das soluções 
político administrativas. 
 

O foco dessa pesquisa será a montagem da agenda, o “primeiro e mais crítico 

estágio do ciclo de uma política pública e que se refere à maneira como os problemas 

surgem ou não enquanto alvo de atenção por parte do governo” (Howlett; Ramesh; Perl, 

2013, p. 103). Howlett, Ramesh e Perl (2013, p. 109) destacam uma construção subjetiva 

dos problemas políticos, segundo a qual: 

 
Os problemas políticos surgem em grande parte por conta própria dentro de 
discursos sociais, muitas vezes como funções de construtos ideológicos 
preexistentes aplicados a circunstâncias específicas do dia a dia, conforme 
argumentou Murray Edelman (1988, p. 12-13): ‘Os problemas entram no 
discurso e, portanto, passam a existir como reforços de ideologias, não 
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simplesmente porque estão ai ou porque são importantes para o bem-estar. 
Eles indicam quem é virtuoso e útil e quem é perigoso e inconveniente, 
quais ações serão premiadas e quais serão penalizadas. Eles pintam as 
pessoas como sujeitos com tipos específicos de aspirações, autoconceitos 
e temores; produzem crenças sobre a importância relativa dos eventos e 
objetos. Eles são críticos na determinação de quem exerce autoridade e de 
quem a aceita’. Em sua formulação original, pelo filósofo social francês 
Michel Foucault (1972), o conceito de discurso político foi apresentado 
como uma ferramenta para se compreender a evolução histórica da 
sociedade. Foucault acreditava que a análise histórica deve contribuir para 
a teoria social, explicando a origem, a evolução e a influência dos discursos, 
ao longo do tempo, e situando os discursos correntes nesse arcabouço. 
Num contexto de política pública, isso significa que se pode observar que os 
problemas políticos surgem de discursos sociais e políticos preexistentes 
que estabelecem ao mesmo tempo o que é um problema e uma 
oportunidade política e quem é capaz de articular as duas coisas. Nessa 
visão, a ideia de que a montagem da agenda procede de maneira mecânica 
ou por meio de uma análise racional das condições objetivas é uma ideia 
enganosa, senão totalmente desnorteadora. Pelo contrário, os policy-
makers fazem parte dos mesmos discursos que a população e, nos termos 
da ‘metáfora do espetáculo’, de Edelmann, estão envolvidos na 
manipulação dos símbolos, sets e cenas de um drama político. 
 

Para uma efetiva compreensão do problema, faz-se necessário introduzir a ideia de 

Guy Debord, segundo a qual vivemos em uma sociedade do espetáculo, ou seja, em um 

processo constante de idealizações voluntárias coletivas sobre os indivíduos, os grupos 

sociais e o mundo, de uma maneira geral. “As funções e os papeis desempenhados pelos 

diversos agentes se vinculam a esse mundo imaginário com intensidade tamanha que a 

imaginação se torna o ‘real’” (apud Justen Filho, 2009). E esse processo idealizatório é 

orquestrado através dos meios de comunicação, os quais “editam a realidade” e mostram 

uma parte de uma totalidade que somente temos contato através da mediação dos meios de 

comunicação, o que faz com que o “imaginário” exposto na mídia se torne a nossa noção do 

que é “verdadeiro” ou “falso”. 

Fernando Ruiz (2010, p. 16) dispõe que os meios de comunicação devem ser 

entendidos como entidades tridimensionais: são, concomitantemente, “uma organização 

(comercial, social ou estatal), uma comunidade profissional e um ator político”. Exaltando o 

caráter político de tais instituições, ele destaca dois aspectos: 

 
a) são instituições políticas, compostas por um conjunto de meios que 
compartilham condutas, rotinas, procedimentos informais e controlam uma 
área social e política que os leva a ser, em sociedades abertas, decisivos 
para “organizar a esfera pública”. Segundo ele, todo ator, instituição, 
organização ou indivíduo que queira transitar pela esfera pública, está 
obrigado a interagir com o jornalismo em uma relação nunca estável, de 
interdependência flutuante. Nesse processo, aqueles que se relacionam 
com o jornalismo para ter acesso ao público podem adotar valores próprios 
dessa área midiática; b) são formas de representação política. Os meios de 
comunicação não são apenas um mecanismo utilizado por terceiros para 
alcançar a representação (meio de comunicar a representação, buscando 
legitimidade), mas também são potencialmente representativos em si. [...] 
Desta forma, desde a origem da história democrática moderna, os meios de 
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comunicação integraram esse grupo de instituições que fornece o serviço 
político de representar o cidadão. 
 

Nesse contexto, a mídia se torna fundamental no cenário político, por ser o “espaço 

predileto para a ‘competição eleitoral’ e a ‘governabilidade’, de modo que os tradicionais 

espaços de discussão pública, partidos e congressos nacionais perdem importância e 

paralelamente tornam-se menos visíveis” (Rincón; Magrini, 2010, p. 83 e 92).  

Em suma, os meios de comunicação nos três modelos de democracia 
midiática são recursos de poder em pelo menos cinco aspectos: meios 
como recurso de poder econômico; como recurso e ator político relevante; 
como poder simbólico (produtores da agenda pública que lutam pela 
hegemonia do projeto político e pelo controle do espaço público); como 
articuladores de poder, de demandas e de poderes; como recurso 
melodramático, uma relação midiática, amorosa e com excesso de atos 
simbólicos de amor político. [...] A complexidade política da ação midiática 
está representada pelo fato de que os meios de comunicação cada vez 
mais deixam de ser o que deveriam ser (palco de debates e articuladores de 
poder) e se transformam em atores interessados na luta pela hegemonia de 
certos projetos políticos. Por isso, a atualidade midiática mostra uma 
relação íntima entre meios de comunicação, governo e empresariado nos 
países mais liberais, e uma aliança ideológica entre governo e mídia nos 
países de centro-esquerda. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O problema que surge, então, não é a utilização dos meios de comunicação no 

cenário político, e sim, a maneira como eles são utilizados. Considerando que vivemos em 

uma sociedade do espetáculo, na qual imagens e slogans superam valoramente uma troca 

racional de argumentos, de que maneira os meios de comunicação interferem na agenda 

governamental de políticas públicas? Será que os problemas colocados na pauta política 

pela mídia realmente são os que merecem especial atenção do governo? E as ações 

estatais são uma resposta a necessidades reais da sociedade ou a uma pressão midiática? 

E o que acontece quando o Estado se insere nessa mesma lógica do espetáculo? 

A partir dessas indagações, surgiu a ideia dessa pesquisa, tendo como base um 

artigo escrito por Marçal Justen Filho em junho de 2009, no qual ele desenvolve o conceito 

de Direito Administrativo do Espetáculo, utilizando-se da expressão “Estado do Espetáculo” 

de Fábio Merusi, in verbis: 

 
Segundo Merusi, as instituições políticas estatais se integram no cenário do 
espetáculo e passam a desenvolver atividades imaginárias destinadas a 
atender as necessidades de uma sociedade de consumo. A preocupação 
central do Estado do Espetáculo não é a alteração da realidade 
propriamente dita, mas o desenvolvimento de atividades destinadas a gerar 
imagens, sonhos e manter uma audiência entretida. [...] No Estado do 
Espetáculo, o melhor governo não é aquele que realiza a mais intensa e 
adequada satisfação dos valores fundamentais. Nem há necessidade de 
observar fielmente os princípios e regras jurídicos. Não se exige sequer a 
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efetiva promoção de direitos fundamentais ou o respeito à democracia. O 
fundamental é a capacidade de ocupar os espaços na imaginação e no 
tempo da Platéia, fornecendo os elementos imaginários para a diversão. A 
grande virtude reside em produzir a imagem de bom governante. [...] O 
Direito Administrativo do espetáculo é um instrumento essencial para o 
Estado do Espetáculo, eis que as ações imaginárias do governante 
envolvem a utilização de conceitos e expressões técnicos-científicas, que 
são recepcionados pela Plateia com um misto de desconhecimento e 
espanto. Ou seja, a afirmação formal de um “Estado de Direito” exige um 
instrumental jurídico para implementar a atividade de espetáculo. A 
atividade administrativa no Estado do Espetáculo se exterioriza também 
(senão especialmente) como uma atuação jurídica. Os conceitos jurídicos 
são essenciais para o desempenho do espetáculo governativo. A atuação 
espetacular do governante é qualificada juridicamente, por meio de 
expressões, institutos e ideias que produzem e aperfeiçoam uma vida 
imaginária. (Disponível em: 
http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=57927. Acesso em: 
23 mai. 2015.) 
 

E, para tentar responder a essas perguntas, a pesquisa em questão será divida em 

quatro capítulos: no capítulo 1, serão trabalhadas as ideias de autores como Gustavo 

Binenbojm e Diogo de Figueiredo Moreira Neto, os quais consideram que os atuais 

paradigmas do Direito Administrativo estão em crise e que o Estado não é um fim em si 

mesmo, e sim um instrumento para a realização dos direitos fundamentais; no capítulo 2, 

Bernard Manin e sua teoria da representação política, segundo a qual vivemos uma 

“democracia de plateia”, em que os eleitores estabelecem uma relação de caráter pessoal 

com seus representantes e “os meios de comunicação substituem o Parlamento como o 

principal fórum das discussões públicas” (apud Fuser, 2011); no capítulo 3, autores que 

questionam a neutralidade midiática e compreendem os meios de comunicação como 

instrumentos na teoria do agendamento (agenda setting), tais como Noam Chomsky e 

Roger-Gérard Schwartzenberg; e, por fim, no capítulo 4, os que estudam o processo de 

formulação de políticas públicas e maneiras garantidoras da sua efetiva realização, como 

Michael Howlett, M. Ramesh e Anthony Perl. 

Diante de um problema tão complexo e de um cenário heterogêneo de autores e 

conceitos, será necessária uma análise interdisciplinar do assunto que, neste trabalho, será 

definida como o estabelecimento de um mínimo de coordenação entre os diferentes 

conceitos e a convergência de pontos de vista (Pombo, 2003), para o sucesso do estudo 

proposto. Justifica-se, assim, por dois motivos principais: a) a insuficiência do modelo 

analítico de ciência, que “se construiu desde os seus começos como a procura de divisão de 

cada dificuldade no seu conjunto de elementos ínfimos, isto é, que partiu do princípio de que 

existe um conjunto finito de elementos constituintes e que só a análise de cada um desses 

elementos permite depois reconstituir o todo” (Pombo, 2003) para explicar uma realidade tão 

complexa como a que estamos submetidos; b) a própria heterogeneidade do conceito de 

direitos humanos que, segundo Lynn Hunt (apud Díaz, 2014, p. 21-28) se originou tendo por 
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base os fundamentos culturais de uma época, os usos e costumes, uma análise política e 

uma contrariedade com a realidade e a condição textual do objeto social. Analisar os direitos 

humanos através de uma perspectiva unidisciplinar é restringir seu próprio conceito, algo 

que contradiz todas as lógicas de interpretação. 

A relevância do tema refere-se ao fato de viabilizar uma análise dos obstáculos que 

os meios de comunicação e o atual cenário político-administrativo impõem à democracia e à 

promoção de políticas públicas realmente eficazes e a possibilidade de auxiliar na 

adequação dos instrumentos de controle a essa nova dinâmica, abrindo espaço para um 

acompanhamento prévio das decisões governamentais e a uma antecipação de seus efeitos 

futuros, com o intuito de promover os direitos fundamentais e melhorar a qualidade de vida 

da sociedade contemporânea, principalmente dos grupos menos favorecidos. 
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS DIREITOS 

HUMANOS E DA INTERDISCIPLINARIDADE 

Carolina Andréa Campos Pimentel2 

 

 

A violência é um problema grave que afeta, mais ou menos, 43,1% das mulheres 

brasileiras (FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO, 2010), independentemente de classe social, 

origem, região, estado civil, escolaridade ou raça. A violência praticada contra as mulheres 

constitui uma das principais formas de violação aos direitos humanos das mulheres, pois 

constrange seu direito à vida, à saúde, ao trabalho e à integridade física. O enfrentamento 

da violência contra a mulher é um problema complexo que exige o envolvimento de 

diferentes profissionais do campo da Saúde: médicas(os), enfermeiras(os), psicólogas(os), 

bem como do campo do Direito: advogadas(os), promotoras(es) de justiça, juízas(es) etc. 

Assim, os serviços desenvolvidos em prol das mulheres em situação de violência são 

fundamentados na interdisciplinaridade, com os diferentes saberes trabalhando em 

conjunto, cada qual no exercício de sua função, visando um atendimento humano e integral 

às mulheres que procuram por assistência (BRASIL, 2013). Sendo assim, o objetivo deste 

artigo é fazer considerações breves acerca dos direitos humanos e da interdisciplinaridade. 

 

SOBRE OS DIREITOS HUMANOS 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), assinada em 1948 inaugura 

o comprometimento de diferentes Estados-Nação ao afirmar que “todos os seres humanos 

nascem livres e iguais em dignidade e direitos” visando garantir que atrocidades, como as 

cometidas durante a II Guerra Mundial não voltem a ocorrer. Mas o que são direitos 

humanos? Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), os “direitos humanos são 

direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, 

nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição” (ONU, 2015).  

Para uma compreensão inicial da origem dos direitos proponho a discussão trazida 

por Richard Dagger (1995) em seu texto “Direitos” no qual o autor demonstra como, ao 

longo do processo histórico, a palavra “direito” passou a significar “algo que alguém pode 

ter” (DAGGER, 1995). O autor suspeita que a resposta possa estar na passagem do direito 

objetivo para o direito subjetivo, ou seja, quando uso da palavra “direito”, inicialmente ligado 
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ao senso moral de conduta correta, passa a corresponder à ideia de que “eu poderia fazer 

algo porque eu tenho o direito de fazê-lo”. Para entender como se deu esta mudança, 

Dagger (1995) propõe um retorno aos antecedentes conceituais da palavra direito.  

De acordo com o autor existiriam duas escolas de pensamento sobre a origem do 

conceito de “direito”. A primeira escola, cujo pensamento é o dominante, afirma que o 

interesse pelos direitos é uma característica particular do pensamento moderno (Dagger, 

1995). Para a segunda escola, a palavra direito poderia não ter existido antes da idade 

moderna mas seu uso enquanto ideia já estaria presente desde as sociedades primitivas, 

em consequência da necessidade de regular a vida em sociedade (GEWIRTH apud 

DAGGER, 1995). Independentemente de a ideia de direito ser primitiva ou ter surgido 

apenas na Idade Moderna, o que importa para Dagger (1995) é que o advento da 

modernidade possibilitou o surgimento da palavra “direito” no sentindo atual, a partir do 

enfraquecimento da noção de status feudal.  

É sabido que na sociedade feudal o homem era definido socialmente pelo seu 

nascimento, o que lhe conferia uma identidade fixa e imutável: “a posição social dizia quem 

era considerado um cidadão” (DAGGER, 1995:6). Porém, com a influência dos ideais 

iluministas, houve um fortalecimento gradativo da noção de igualdade natural entre os 

homens em detrimento da noção de status, o que possibilitou a definição de direitos 

humanos tal como vista hoje pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Dagger 

(1995) inferiu que os direitos humanos são descendentes dos direitos naturais e que, sobre 

o conceito de humano, repousam necessidades e interesses que precisam ser atendidos 

para que se atinja a plenitude humana (DAGGER, 1995). 

A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), Tosi e Ferreira (2014) 

observaram que os direitos humanos se desenvolveram em quatro direções, sendo elas: a 

universalização, a multiplicação, a diversificação e a positivação. Quanto à universalização, 

os autores destacaram a adesão progressiva dos países à DUDH. Se inicialmente a DUDH 

atingia 48 nações, “hoje atinge quase a totalidade de nações do mundo, isto é, 192” (2014: 

38). Quanto à multiplicação, esta diz respeito à amplitude dos temas abordados pela ONU 

que carecem de proteção, entre os quais se destacam “a natureza e o meio ambiente, a 

identidade cultural dos povos e das minorias, os direitos à comunicação e à imagem” (TOSI 

e FERREIRA, 2014:39). Quanto à diversificação, deseja-se apontar quem são os sujeitos 

dos direitos humanos. Os autores afirmam que no texto da Declaração é considerada a 

pessoa humana em “sua especificidade e nas suas diferentes maneiras de ser, a partir de 

tratados específicos para as mulheres, as crianças, pessoas com deficiência, etc. (TOSI e 

FERREIRA, 2014:39). Por fim, a positivação seria a relação entre o Estado e a efetivação 

dos Direitos Humanos. Logo, os tratados internacionais devem ser ratificados por cada 
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Estado de forma que integrem ao seu ordenamento jurídico de forma constitucional ou 

infraconstitucional (TOSI e FERREIRA, 2014:39). 

Conforme Tosi e Ferreira (2014), destes processos originaram-se as quatro gerações 

dos direitos humanos. A primeira geração trata dos direitos civis e políticos, ou seja, os 

direitos relativos à vida, à liberdade, à propriedade, à segurança pública, etc. A segunda 

geração trata dos direitos econômicos, sociais e culturais, como os direitos trabalhistas 

(segurança no trabalho, remuneração justa, independente do sexo, proteção às gestantes), 

proteção contra a fome, o direito à moradia, à educação, etc. (ONU, 1966). A terceira 

geração são os direitos a uma nova ordem internacional, isto é, uma ordem na qual os 

direitos a liberdade e a igualdade possam ser efetivados (TOSI e FERREIRA, 2014). A 

quarta geração de direitos trata dos direitos das gerações futuras: um compromisso firmado 

em prol das próximas gerações de deixar para estas um mundo igual ou melhor que o atual. 

Os autores Tosi e Ferreira (2014) consideram que esta responsabilidade envolveria as 

outras três gerações de direitos. 

No decorrer do processo histórico dos direitos humanos declarar e redigir um 

documento não foi suficiente para a garanti-los aos indivíduos. Norberto Bobbio (1992) 

afirma que o “problema mais urgente” dos direitos humanos é o das garantias, pois o 

problema dos fundamentos, de acordo com Bobbio, foi superado em 1948 com a DUDH. A 

falta de garantias dos direitos humanos tem relação com a forma encontrada para sua 

operacionalização por meio do Estado Democrático, crítica feita, desde 1948, por Hannah 

Arendt. Arendt (2012) identificou uma correlação entre proteção do Estado e cidadania para 

a existência de fato da dignidade humana, como referenciada na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948. Em suas palavras: “tornou-se gradualmente evidente que o 

povo, e não o indivíduo, representava a imagem do homem da Declaração” (ARENDT, 

2012:235), assim, os direitos humanos, na Declaração, estavam garantidos para os seres 

humanos, mas na prática, eles só existiam para os cidadãos. Assim, pode-se entender os 

direitos humanos tanto como inerentes à natureza humana como conquistas de um 

processo de lutas sociais (Loche et al, 1998). 

Apesar de os governos entenderem a importância dos tratados internacionais no 

plano interno, seu uso é, na maioria das vezes, meramente retórico, como aponta Marcelo 

Neves (2005). Ou seja, os Estados estão precariamente comprometidos com os direitos 

humanos, pois estes não representam seus interesses imediatos, a exemplo dos tratados 

comerciais com ganhos recíprocos e imediatos. Simmons (2009) aponta algumas 

considerações relevantes sobre a ratificação dos tratados internacionais, entendendo por 

tratados internacionais os acordos realizados no plano internacional cuja materialização está 

direcionada para o plano interno. Os tratados internacionais de direitos humanos podem 
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trazer para a política doméstica dos Estados novos direitos. Esta possibilidade de introduzir 

ideias novas através dos novos direitos pode conduzir também à possibilidade de mudanças 

dentro dos mesmos (SIMMONS, 2009). A exemplo disso tem-se, em 2006, a sanção da Lei 

Maria da Penha – Lei n° 11.340/06, pelo governo brasileiro. 

Dessa forma, os direitos humanos são descendentes diretos dos direitos naturais 

(DAGGER, 1995) repousando sobre o conceito de humano necessidades e interesses que 

precisam ser atendidos para que se atinja a plenitude humana (DAGGER, 1995). Além 

disso, conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), estes são “direitos 

inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, 

etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição”. Porém, considerando o exposto por 

Simmons (2009), deve-se destacar o caráter de conquista dos direitos humanos pela luta 

dos indivíduos, seja por meio dos movimentos sociais, das Organizações Não-

Governamentais ou ainda, da representação política, imprescindível para a efetivação dos 

direitos humanos.  

 

SOBRE A INTERDISCIPLINARIDADE 

 

De acordo com Enrique Leff (2001), o desenvolvimento da interdisciplinaridade como 

campo epistemológico e metodológico ocorreu na década de 1970. A discussão acerca 

deste campo decorreu das limitações percebidas no paradigma positivista, modelo 

predominante no século XIX. O Positivismo de Auguste Comte surgiu concomitantemente ao 

processo de industrialização, que refletiu na construção do saber. Assim, o saber foi 

desenvolvido de forma fragmentada, priorizando as especialidades em detrimento do todo. 

Ao longo do processo histórico, percebeu-se que a perspectiva positivista era limitada diante 

da complexidade dos fenômenos do mundo. Diante deste quadro, pensou-se como solução 

o modelo interdisciplinar. O fazer interdisciplinar, como proposto por Piaget, citado por Hilton 

Japiassú (1976), considera que:  

 
Podemos dizer que nos reconhecemos diante de um empreendimento 
interdisciplinar todas as vezes em que ele conseguir incorporar os 
resultados de várias especialidades, que tomar de empréstimo a outras 
disciplinas certos instrumentos e técnicas metodológicos, fazendo uso dos 
esquemas conceituais e das análises que se encontram nos diversos ramos 
do saber, a fim de fazê-los integrarem e convergirem, depois de terem sido 
comparados e julgados (1976:75). 

 

Ao contrário de Japiassú (1976), que entende o processo da interdisciplinaridade 

como um “remédio” ao problema das especialidades, para o sociólogo político Mattei Dogan 

(1996) a fragmentação das disciplinas e a associação destes fragmentos são parte do 

progresso científico, embora o seu desenvolvimento se dê de maneira equivocada. Dogan 
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(1996) afirma que a pesquisa monodisciplinar teve um papel fundamental no progresso 

cientifico, mas problemas complexos demandariam uma aproximação interdisciplinar. Dogan 

(1996) afirma que a pesquisa monodisciplinar teve um papel fundamental no progresso 

científico, mas problemas complexos demandariam uma aproximação interdisciplinar. O 

autor defende que o trabalho interdisciplinar “envolve a combinação de segmentos de 

disciplinas, especialidades, e não disciplinas inteiras” (DOGAN, 1996:92). O autor considera 

mais propício o uso do conceito de hibridação – “recombinação de fragmentos das Ciências” 

– para pensarmos a interdisciplinaridade. Dogan (1996) defende que o erro da perspectiva 

interdisciplinar é a recomendação de disciplinas inteiras, pois isso nega o que ele chamou 

de “essencial na história da ciência”: o processo de especialização.  

Sobre as dificuldades encontradas no trabalho interdisciplinar, Dogan (1996) aponta 

a inviabilidade para um indivíduo, nos dias atuais, desenvolver um trabalho interdisciplinar, 

pois isto significa dominar duas ou mais disciplinas. Dessa forma, afirma Dogan (1996), 

alguns metodólogos pensaram o desenvolvimento do trabalho interdisciplinar em equipe. 

Porém, como observado por Dogan (1996), e também pelo economista Enrique Leff (2001), 

os trabalhos das equipes multidisciplinares, com raras exceções, tem fracassado. Dogan 

(1996) expõe que “os únicos trabalhos de equipe bem-sucedidos referem-se à produção e 

coleta de dados e, muito mais raramente, a sua interpretação ou síntese” (1996:91). E 

Dogan (1996) continua: “algumas pesquisas procedem à maneira de uma colcha de retalhos 

(..) com paralelismos, mas não uma síntese” (1996:91-92). 

Além desta dificuldade, Leff (2001) aponta pelo menos outras três, como a “novidade 

do projeto”, o “ambiente científico dominado pelos estereótipos próprios de cada 

profissional”, a “falta de linguagem comum entre as disciplinas”, dando destaque para a: 

 
[...] “falta de definição de objetivos e necessidades de pesquisa, das 
possibilidades de integração técnica de diferentes disciplinas científicas, de 
articulação teórica das ciências e de uma análise crítica da factibilidade de 
sua aplicação a projetos sociais determinados” (2001:35-36). 
 

Mesmo assim, Dogan (1996) defende que o processo interdisciplinar não deve ser 

introduzido na educação universitária, pois ele acredita que o conhecimento genérico deve 

ser anterior ao conhecimento especializado para que a interdisciplinaridade possa ser 

possível num momento posterior. Por conseguinte, Dogan (1996) defende que os 

especialistas híbridos, os quais ele também chamou de “violadores de fronteiras”, devem se 

situar na “periferia da disciplina”, onde poderão interagir com outros especialistas híbridos, 

ao invés de se manterem no centro da disciplina impossibilitando a troca. 

Por essas razões, o trabalho interdisciplinar é defendido por vários profissionais, 

sejam eles do campo do direito, da saúde, ou de outras áreas, devido à possibilidade de se 

compreender determinado fenômeno de forma integral, alcançando melhores resultados por 
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meio da composição de diferentes saberes. Porém, existe uma dificuldade prática 

incontestável no que se refere às equipes interdisciplinares dos serviços de saúde, em 

especial aquelas que trabalham diretamente no atendimento/acolhimento das mulheres em 

situação de violência, passando, conforme observou Leff (2001), pela incompreensão do 

que está envolvido na proposta interdisciplinar. Dessa forma, considerando a definição de 

Piaget e as dificuldades levantadas por Dogan e Leff, o que se pôde desenvolver, até este 

momento nestes serviços, a nível interdisciplinar, foram espaços institucionais onde existem 

alocados diversos serviços especializados, mas não um espaço de trocas e construção 

entre os saberes. 
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DA (IN)EFETIVIDADE DE DIREITOS HUMANOS FRENTE AO 

FUNDAMENTALISMO CRISTÃO NO CONGRESSO NACIONAL: ANÁLISE DO 

CONCEITO DE FAMÍLIA NO BRASIL 

Daniel Albuquerque de Abreu3 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Congresso Nacional, em função das Eleições de 2014, conta com o maior 

número de parlamentares conservadores desde a pós-democratização4. A bancada 

fundamentalista religiosa é uma das que cresce em poder e força política: sua militância 

impacta diretamente em discussões legislativas atinentes a direitos fundamentais, como a 

legalização do aborto, a redução da maioridade penal e a exclusão de uniões homoafetivas 

do rol das famílias. Aliás, neste momento, uma das preocupações dos estudiosos e 

militantes de direitos humanos no Brasil é a tramitação do Estatuto da Família, um projeto 

de lei que visa restringir o conceito de entidade familiar à união entre homem e mulher, com 

fins de procriação. Tal posicionamento é impulsionado por valores religiosos 

fundamentalistas, que aceitam apenas a expressão da verdade única contida na 

compreensão literal da Bíblia.  

Ainda que o Brasil seja formado majoritariamente por cristãos, é ilegítimo em uma 

democracia que direitos humanos, legalmente protegidos, sejam solapados em nome de 

valores morais de apenas um determinado grupo de cidadãos. O Brasil é construído por 

pessoas com diferentes origens, histórias, culturas e identidades, de modo que minar a 

convivência pacífica entre as diferentes formas de ser, viver, amar ou adorar, em nome de 

uma crença particular entre tantas existentes, gera um problema complexo no campo da 

                                                            
3 Mestrando do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direito Humanos da Universidade Federal de 
Goiás. E-mail: albuquerqueabreu@gmail.com. Pesquisa vinculada à linha de pesquisa: Fundamentos Teóricos 
dos Direitos Humanos. Orientadora: Dra. Helena Esser dos Reis. 
4 Esse dado é frequentemente reafirmado pela mídia. De acordo com matérias veiculadas acerca das Eleições 
de 2014 no jornal Estadão, parlamentares conservadores – evangélicos, militares e ruralistas, ou ainda, 
membros da “bancada BBB: Bíblia, boi e bala” – se consolidaram como maioria na Câmara dos Deputados, ao 
mesmo tempo em que caiu o número de parlamentares ligados às causas sociais (Disponível em: 
<http://goo.gl/UUSVZF> e <http://goo.gl/Yz4i39>. Acesso em: 15 junho 2015). Ainda, para o jornal Le Monde 
Diplomatique Brasil, a bancada conservadora religiosa do Congresso “procura, sob o manto de ferramentas 
democráticas, instaurar e intensificar uma nova onda de perseguição às mulheres”. E continua: “Seus 
representantes estão insatisfeitos com o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório, o 
Estado laico e a luta pela liberdade das mulheres. Rejeitam, na verdade, a própria democracia”. (Disponível em: 
<http://goo.gl/yUVDZG>. Acesso em: 15 junho 2015). Na mesma toada, segundo a revista CartaCapital, a 
tomada do Congresso pela bancada evangélica impacta os “direitos sexuais, direitos reprodutivos, os direitos 
da população LGBT, as pesquisas com células tronco e o uso dos anticoncepcionais”, a concepção de  família e 
a saúde pública. (Disponível em: <http://goo.gl/ipGywf>. Acesso em: 15 junho 2015). 



 

27 
 

tolerância. Como bem assevera Walzer (1999, p. XII), “A tolerância torna a diferença 

possível; a diferença torna a tolerância necessária”. 

Afinal, é aceitável que uma única verdade fundamentalista cristã seja imposta pela 

via legislativa a um país pluralista e laico? É possível que exista real liberdade em um país 

democrático quando valores de determinada religiosidade mostram-se intolerantes em 

relação aos demais? Em que medida os valores fundamentalistas cristãos impactam na 

efetividade das lutas sociais de direitos humanos, a exemplo da abrangência do conceito de 

família? 

A presente pesquisa, portanto, tem o objetivo de analisar influências do 

fundamentalismo religioso cristão sobre as ações tomadas pela bancada evangélica do 

Poder Legislativo, em especial sobre o Estatuto da Família, Projeto de Lei nº 6.583/2013. 

Pretende discutir ainda os impactos que os valores próprios dessa espécie de 

conservadorismo religioso exercem sobre: a) a efetividade das lutas de direitos humanos, 

em atenção aos direitos e garantias insculpidos em seus princípios e declarações; e b) a 

democracia5 brasileira, considerando os limites que lhe são exigidos e os deveres que lhe 

são inerentes. 

  

1. CIÊNCIA E INTERDISCIPLINARIDADE 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, faz-se necessária a abordagem 

interdisciplinar, a fim de que a investigação seja construída a partir do diálogo e articulação 

de ramos complementares da ciência, e não produto de uma única especialidade 

fragmentada. Cremos que o estudo proposto exige a contribuição de objetos teóricos de 

áreas científicas como o Direito, a Teologia, a Filosofia e a Sociologia para que o 

conhecimento flua e progrida. 

Percebe-se que o conhecimento científico está em constante movimento, assim 

como estão “as técnicas pelas quais ele é produzido, as tradições de pesquisa que o 

produzem e as instituições que as apóiam” (KNELLER, 1980, p. 13). Na verdade, Kneller 

(1980) enfatiza que não existe uma ciência, mas numerosas ciências, na medida em que 

cada civilização percorria um caminho diferente para se chegar às respostas e explicações 

pretendidas. Mesmo a tradição científica europeia, hoje considerada universal e 

internacional, é fruto do contato com as demais civilizações. Temos, portanto, que o 

pensamento científico não é dado nem estático, mas resultado de interações pela História, 

aperfeiçoamento de técnicas e instrumentos, herança e ampliação da visão de mundo.  

                                                            
5 Em relação à conceituação de democracia, a pesquisa se afina com o entendimento de Ribeiro (2013): um 
governo democrático é aquele que tem por essência a garantia de direitos humanos, e cuja questão crucial é 
limitar o poder do governante. 
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Essas características do pensamento científico impactam no modo como a 

formação teórica é construída. O conhecimento é constituído a partir da “formação, 

crescimento e declínio de tradições concorrentes e complementares de pesquisa”, ou, em 

termos mais simples, “através da evolução de tradições de pesquisa” (KNELLER, 1980, p. 

23; 34). Isso significa que as tradições científicas conversam entre si, seja para criar novas 

teorias, alterar pressupostos já existentes ou unirem-se a outras tradições (KNELLER, 

1980). A criação do conhecimento científico no momento histórico atual, vistos os interstícios 

que existem entre as especialidades (MERTON Apud DOGAN, 1996), reclama a 

necessidade de cooperação e diálogo entre as áreas do conhecimento. 

A esse respeito, Severino (2012) sustenta que o saber apenas pode ser exercido de 

forma interdisciplinar. E continua: “Em todas as esferas de sua prática, os homens atuam 

como sujeitos coletivos. Por isso mesmo, o saber, como expressão da prática simbolizadora 

dos homens, só será autenticamente humano e autenticamente saber quando se der 

interdisciplinarmente” (SEVERINO, 2012, p. 40). A interdisciplinaridade sugere um processo 

“integrador, articulado, orgânico, de tal modo que, em que pesem as diferenças de formas, 

de meios, as atividades desenvolvidas levam ao mesmo fim. Sempre uma articulação entre 

totalidade e unidade” (SEVERINO, 2012, p. 42). 

Para Lenoir (2012), a caracterização da interdisciplinaridade exige a necessidade 

de interação entre duas ou mais disciplinas. Logo, a interdisciplinaridade não se apresenta 

como uma modalidade independente das que lhe são anteriores, mas como uma “síntese 

articuladora de tantos elementos cognitivos e valorativos de uma realidade extremamente 

complexa, dada uma experiência igualmente marcada pela complexidade” (SEVERINO, 

2012, p. 43).  

Quando estudamos direitos humanos e sua eficiência, devemos nos perguntar 

justamente em que medida a pesquisa fragmentada disciplinar consegue discutir a 

complexidade do tema e de suas especificidades. Ora, as perspectivas disciplinar e 

interdisciplinar não são contrárias uma da outra – pode-se mesmo dizer que 

interdisciplinaridade alimenta-se da monodisciplinaridade por meio das relações 

estabelecidas entre as ramificações da ciência (LENOIR, 2012). Entretanto, grande parte do 

progresso científico ocorre “em razão da recombinação de especialidades derivadas da 

fragmentação das disciplinas” (DOGAN, 1996, p. 112). E mais: sem um espírito 

progressista, preocupado com o valor da dignidade da pessoa humana, e ancorado na 

modernidade (LAFER, 2006), não é possível que pesquisas em direitos humanos sejam 

exequíveis ou mesmo efetivas. O confinamento do estudo de direitos humanos na 

disciplinaridade é, a nosso ver, retirar a possibilidade de progresso que as mais variadas 

áreas da ciência podem oferecer. A proposta da pesquisa fruto do diálogo ou do cruzamento 
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de disciplinas propicia a compreensão de problemas a partir de uma ótica transversal. “Na 

medida em que cada disciplina é incapaz de esgotar o problema em análise”, afirma Pombo 

(2003, p.9), “a interdisciplinaridade traduz-se na abertura de cada disciplina a todas as 

outras, na disponibilidade de cada uma das disciplinas envolvidas se deixar cruzar e 

contaminar por todas as outras”. 

Essa deve ser a postura adotada pelo novo cientista ao qual se refere Kenski 

(2012): aquele que compreende suas limitações, mas está sempre aberto ao novo, que 

dialoga com seus pares e enriquece seus conhecimentos com as trocas. Prezamos pela 

“comunicação não apenas de uma universidade para outra e entre as fronteiras nacionais, 

mas também, e acima de tudo, entre especialidades administrativamente vinculadas a 

disciplinas diferentes” (DOGAN, 1996, p. 98). Afinal, “o saber solto fica petrificado, 

esquematizado, volatilizado” (SEVERINO, 2012, p. 41-42), está diametralmente contraposto 

com a própria essência dos direitos humanos. Essa é a proposta do trabalho a ser realizado. 

 

2. FUNDAMENTALISMO CRISTÃO, DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS – 

IMPLICAÇÕES NO CONCEITO DE FAMÍLIA 

 

Os ideais fundamentalistas religiosos, pelas suas particularidades, não se afinam 

com as lutas de direitos humanos. A esse respeito, a Ação dos Cristãos pela Abolição da 

Tortura (2001, p. 41) chega a afirmar que “Para um fundamentalista, a própria noção de 

direitos humanos é quase ímpia. É como se afirmar esses direitos significasse usurpar os 

direitos de Deus”. Essa espécie de conservadorismo no Congresso é tributária do 

fundamentalismo cristão que surgiu nos Estados Unidos no final do século XIX e início do 

XX como reação à corrente protestante liberal que se difundia nos Estados Unidos. Aqueles 

afiliados à corrente liberal protestante confiavam numa modalidade diferente de se praticar 

religiosidade baseada na ação e na tolerância6. Os conservadores, em resposta, insurgiram-

se contra o que entendiam como “ameaça à identidade cristã” (VASCONCELLOS, 2008, p. 

25). Após diversas reuniões de líderes evangélicos da época, foi fundado o movimento 

fundamentalista, regido por obras e princípios que reclamavam o retorno às origens dos 

fundamentos bíblicos. 

O fundamentalismo contemporâneo resgata alguns dos princípios de seus 

fundadores: acreditam, por exemplo, que existe apenas uma única verdade, a contida nas 

Escrituras, a partir da interpretação de forma literal. Essa forma de interpretação, na sua 

visão, rechaça contato com a razão humana, para que o conteúdo das Escrituras não se 

                                                            
6 Protestantes liberais valorizavam, por exemplo, as ações humanitárias assistencialistas e a caridade cristã. De 
acordo com a visão liberal do protestantismo, “Não eram necessárias liturgia ou Escrituras, e os cristãos 
deveriam abdicar de seu monopólio da verdade” (VASCONCELLOS, 2008, p. 22). 
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contamine com as experiências vividas daqueles que as manuseiam. Esses princípios se 

aliam a outras perspectivas de rejeição da modernidade e do desenvolvimento histórico, 

como as marchas contra-aborto e o dia do orgulho heterossexual. 

Um dos desdobramentos do fundamentalismo que mais importam à pesquisa é a  

sua militância. O convencimento do domínio da verdade absoluta traz uma dupla e 

paradoxal consequência: ao mesmo tempo em que fundamentalistas cristãos – em especial 

os protestantes – entendem que devem abster-se do mundo, também acreditam que devem 

agir sobre o mundo como uma chama de luz, para trazerem salvação. Esse sentimento, ou 

melhor, essa obrigação faz com que os ideais fundamentalistas ultrapassem a esfera 

privada para atingirem a pública, social e política. Para Vasconcellos (2008, p. 66), o 

mergulho no mundo da política justifica-se pela sensação de que era a ausência (ou 

indiferença) do princípio religioso “nas altas esferas do poder que estimulava o relaxamento 

dos valores morais”. 

A partir desse breve percurso sobre alguns dos valores fundamentalistas, é 

possível sintetizar algumas características importantes e que refletem no Legislativo 

brasileiro: rejeição dos desenvolvimentos histórico e teológico, aversão à modernidade e a 

suas lutas, e militância social e política, que, por vezes, desembocam em violência. A 

intolerância é intrínseca ao fundamentalismo, na medida em que a crença na verdade única 

não deixa margem para o diálogo entre a crenças e pontos de vista diferentes. Também, 

ambos advogam em desfavor da coexistência de histórias, culturas e identidades diferentes. 

Isso porque a moral cristã – as noções de bem e justo – se baseia não na relação do 

indivíduo com a sociedade, mas na sua relação espiritual e interior com Deus. 

A propósito das relações entre tolerância, moral e política, Walzer (1999, p. 8-9) 

afirma que “o melhor arranjo político é relativo à história e cultura do povo cujas vidas ele irá 

arranjar”. É dizer que, na política, é necessário um grau de relativismo moral para o convívio 

pacífico dos diferentes, e consequente sustento dos direitos humanos básicos, a exemplo da 

liberdade. Bem afirma Ribeiro (2013, p. 50) que “o mundo político é diferente do moral. 

Questões morais são sobretudo da esfera privada”. Nessa lógica, acreditamos que governo 

estruturado na única moral, intolerante por natureza, extirpa as chances de se conviver com 

valores diferentes dentro de uma sociedade democrática multicultural.  

Nesse momento, então, é possível correlacionarmos algumas problemáticas que 

envolvem tolerância, fundamentalismo, democracia e direitos humanos. De um lado temos 

os fundamentalistas, que tentam impor seus valores a todo custo, utilizando inclusive a 

política como instrumento de manobra com fins de reger a coletividade. De outro lado, 

relembramos que o Brasil é um país democrático, conforme enuncia o preâmbulo da 

Constituição Federal de 1988. E a democracia não se atém ao entendimento simplista de 
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que a vontade da maioria deve ser imposta aos demais. Muito pelo contrário: o princípio do 

exercício do poder no Estado de Direito “parece colocar limites à autodeterminação 

soberana do povo, pois o ‘poder das leis’ exige que a formação democrática da vontade não 

se coloque contra os direitos humanos positivados na forma de direitos fundamentais” 

(HABERMAS, 2003, p. 153). Percebe-se que a comunidade não tem em suas mãos uma 

“carta de alforria voluntarista” para que decida o que bem entender; pode-se fazer ou deixar 

de fazer o que quiser na autonomia privada, mas não na pública. É imperativo, na visão 

moderna de democracia, que as leis atendam ao “interesse simétrico de cada um” 

(HABERMAS, 2003, p. 155-156).  

Os direitos humanos, conceito moderno construído a partir de um processo 

histórico de restrições à discricionariedade do governante, exercem impacto direto nas lutas 

contemporâneas (LAFER, 2006). A esse respeito, Marramao (2007, p. 5) observa que, a 

partir do século XX, os direitos devem ser entendidos como limites ao próprio legislador: 

tornam-se princípios constitucionais superiores, garantidos frente ao poder legislativo ou 

autoritário e instrumentados por órgãos adequados para o controle de legitimidade das leis. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS: PERSPECTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

PESQUISA 

 

Para o presente trabalho, e a partir das problemáticas acima delineadas, 

destacamos que o conceito de família vem sendo discutido pela bancada evangélica no 

Congresso Nacional através de uma ótica fundamentalista que viola a democracia do estado 

brasileiro e os princípios dos direitos humanos. O Projeto de Lei nº 6.583/2013, conhecido 

como Estatuto da Família, em trâmite na Câmara dos Deputados, dispõe que família deve 

ser considerada apenas a união entre homem e mulher com vistas à geração conjunta. A 

redação do PL, assim como a do primeiro parecer publicado, evidencia que foi redigida sob 

a moral conservadora cristã, e dá suporte a valores como: (a) exclusão de famílias como as 

homoafetivas; (b) valorização da reprodução; (c) respeito ao credo cristão, balizador dos 

valores da maioria absoluta de brasileiros; (d) a incerteza quanto à patologização do 

comportamento homossexual. O Projeto de Lei discrimina e põe à margem arranjos 

familiares contemporâneos, constituídos sob a égide do princípio da dignidade humana. 

Em vista do exposto, nossa proposta busca a seguinte problematização: a moral 

fundamentalista cristã, baseada na reverência à verdade absoluta, quando imposta por 

instrumento do processo legiferante, consiste em prejuízo para a democracia e inefetividade 

dos princípios de direitos humanos?  

Considerando as leituras e desenvolvimentos já realizados durante o primeiro ano 
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do curso de mestrado em direitos humanos, somos de opinião que a atual pauta da 

sociedade brasileira, a fim de acolher a diversidade de perspectivas que lhe são próprias, 

inclui a urgência do reconhecimento das famílias plurais em detrimento da singularidade do 

conceito de família7. Conservadores membros da bancada evangélica do Congresso 

Nacional, na contramão do que é mais caro aos direitos humanos, não medem esforços 

para impor valores da alegada maioria, mesmo que se fira a democracia e a dignidade 

humana. A reverência à verdade única pelos fundamentalistas cristãos, aliada à sua 

militância nas esferas públicas, leva a interferências no Congresso, tantas delas nocivas à 

coexistência pacífica entre as vidas comuns. A atividade legislativa deve obediência aos 

direitos humanos e aos positivados sob a forma de direitos fundamentais pela Constituição 

Federal de 1988.  

Assim, tendo em vista que a afirmação e avanços dos direitos humanos podem ser 

traduzidos como história de luta que muda de acordo com contextos e circunstâncias, e que 

continua em pauta para aqueles que creem no valor da dignidade humana (LAFER, 2006), 

entendemos que a presente pesquisa poderá contribuir para que efeitos reais produzidos 

pelos direitos humanos não sejam atenuados ou massacrados pelos valores 

fundamentalistas cristãos, que se alastram pelo Congresso Nacional. 
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EDUCAÇÃO NÃO FORMAL: UMA AVALIAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS PARA 

ADOLESCENTES E JOVENS 

Débora da Costa Barros8 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Este texto foi escrito objetivando responder duas questões, sendo a primeira: 

delimitar a pesquisa de mestrado intitulada “EDUCAÇÃO NÃO FORMAL - Uma avaliação 

de projetos sociais para adolescentes e jovens” dentro do campo da educação em 

direitos humanos. E a segunda questão: situar está pesquisa dentro do campo 

interdisciplinar da produção de conhecimento científico. Assim, para atender ao primeiro 

propósito, será estabelecido uma relação entre Educação Popular (EP) e Educação em 

Direitos Humanos (EDH) dentro do conjunto maior que é a Educação Não Formal em face 

aos processos de formação da juventude. E sobre a questão da interdisciplinaridade 

apresento a mudança que está acontecendo dentro do campo da ciência e a mesma como 

parte desse processo de mudança. 

 

EDUCAÇÃO NÃO FORMAL: APROXIMAÇÕES ENTRE A EDUCAÇÃO POPULAR E A 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DA 

JUVENTUDE 

 

Carlos Rodrigues Brandão (2006 p.79), ao discutir educação popular afirma que essa 

experiência surgiu com as classes populares por meio de um movimento político. Assim, o 

que Brandão chama de educação de adultos é compreendida como desdobramento de 

“experiências compensatórias de reciclagem do saber escolar”, enquanto a educação 

popular seria aquela surgida como “projetos de re-significação política, social e pedagógica 

da educação como um todo”. 

Para o autor a educação popular está inserida na realidade, valorizando os sujeitos 

do processo formativo e a construção de saberes ligados a interesses específicos. Ela está 

orientada para leitura da realidade social, objetivando tanto a ampliação da consciência de 

classe, como a construção de diálogos com o contexto no qual o sujeito em formação está 
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inserido. A década de 1960 é marcada por grandes experiências nessa área, que foram 

finalizadas com a imposição do regime militar no Brasil, que durou longos 21 anos. O 

processo de redemocratização e abertura política possibilitou que outras formas de 

educação popular se constituíram.  

Maria da Glória Gohn relata que, na década de 1970, houve a retomada da 

organização sindical, o surgimento de movimentos e comunidades de base nos bairros. E 

também a organização do movimento de anistia, a reorganização partidária e a criação de 

novos movimentos sociais vieram a ser marcos nos anos 80. A autora relata ainda a 

participação da educação em todos esses processos, tanto em âmbito formal quanto não 

formal e na atuação e organização dos docentes de todos os níveis (GOHN, s.d.). E nas 

décadas seguintes observamos a constituição da Educação em Direitos Humanos, onde a 

modalidade não formal ganha destaque e espaço, apoiada nas transformações políticas, 

econômicas que aconteciam no cenário brasileiro nas décadas de 1980 e 1990 (PRÍNCEPE 

e DIAMENTE, 2011).  

Gohn acrescenta na discussão o impacto produzido pela globalização nas relações 

culturais, econômicas, tecnológicas e políticas neste final de século, que alterou as relações 

sociais e também acrescentou novos desafios e necessidades à área da educação. A autora 

destaca que nesse novo cenário social, além das desigualdades socioeconômicas, são 

acrescidas as desigualdades socioculturais (dadas pelo sistema educacional, pela raça, 

etnia, sexo, etc.) à demanda por inclusão dos segmentos socialmente excluídos. Por isso as 

políticas sociais passam a ser formuladas visando atender essas especificidades, podendo 

ser orientadas para índios, negros, mulheres, terceira idade, menino de rua, etc. (GOHN, 

s.d.) 

Sobre esse processo de mudança e de crise estabelecido pela modernidade e 

globalização, a autora afirma que, além de desilusão e desesperança, o momento produziu 

também reações, resistências, oportunidades e inovações. Ela destaca o que vem 

ocorrendo entre o associativismo e a organização popular, sob três frentes básicas de ações 

coletivas que envolviam novas formas de gestão dos negócios públicos, a partir de parcerias 

entre entidades da sociedade civil e governos, mas também através de novas formas de 

fazer política entre movimentos sociais rurais que passaram a utilizar recursos da mídia e 

espaços urbanos para dar visibilidade ás suas ações. Finalmente, ela aponta para atuação 

do terceiro setor da economia e as novas articulações entre ONGs, governos e empresários. 

A autora aponta como novidade, o fato de que essa força para constituição de novos 

processos e relações sociais não advém da política, mas sim da cultura, em que a esfera da 

educação não formal se insere e ganha espaço nos espaço de atuação das Organizações 

Não Governamentais (ONGs). No que se refere à educação, as ONGs atuam em diversas 
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frentes, desde trabalho com meninos de rua até educação ambiental, passando por 

atividade de civilidade no trânsito e prevenção de doenças, incluindo a AIDS (GOHN, p.6). 

 Sobre os espaços onde se desenvolve as atividades da educação não formal, Gohn 

aponta para multiplicidade de locais que vão desde as associações de bairro, as estruturam 

e coordenam os movimentos sociais, os espaços das igrejas e sindicatos, mas também 

partidos políticos e Organizações Não Governamentais.  

A autora afirma que o objetivo principal da educação não formal é voltado para a 

cidadania, em que a mesma é pensada coletivamente. Há possibilidade do desenvolvimento 

da educação não formal junto aos grupos sociais organizados ou movimentos sociais e, 

ainda, na escola formal, quando esta interage com a comunidade local no desenvolvimento 

de projetos sociais. Assim, ela faz uma importante diferenciação entre a educação não 

formal e outras propostas educacionais apresentadas como educação social. Para a autora, 

a última é uma modalidade que se dirige ao público excluído apenas para inseri-lo no 

mercado de trabalho, enquanto a educação não formal volta-se “para o ser humano como 

um todo, cidadão do mundo, homens e mulheres” (GOHN, 2006, p.32).  

 Entre as grandes preocupações da educação não formal está a adequação 

metodológica aos sujeitos atendidos, nesse sentido as metodologias utilizadas no processo 

de aprendizagem da educação não formal são orientadas a partir dos indivíduos e dos 

grupos destinatários, não sendo, portanto, conteúdos fechados, dados a priori, mas 

emergem das necessidades do grupo. Desse modo, a intencionalidade é um elemento 

importante de diferenciação na educação não formal, pois os conhecimentos adquiridos são 

pensados a partir do sujeito concreto, aqueles que irão participar da formação, podendo ser 

jovens, mulheres, idosos, deficientes físicos. Como há intencionalidades nos processos e 

espaços da educação não formal, a autora nos aponta que há caminhos, percursos, metas, 

objetivos estratégicos que são propostos para o desenvolvimento das formações, mas que 

esses instrumentos podem se alterar durante o processo (GONH, 2006).  

Embora surgindo de contextos diferentes, essas duas perspectivas: Educação 

Popular (EP) e Educação em Direitos Humanos (EDH) se aproximam na preocupação em 

que a prática pedagógica delas seja reflexo daquilo que propõe suas teorias e que assim, 

contribuam para construção de outro modelo de sociedade. Desse modo há um diálogo 

entre alguns pressupostos metodológicos e filosóficos de ambas: tanto na EP como na EDH 

há um esforço metodológico em traduzir seus princípios em ações. 

Celma Tavares diz que “a Educação em Direitos Humanos é um campo recente tanto 

no contexto brasileiro como no latino-americano”, que tem vasta documentação, tratando da 

necessidade de sua implementação e fundamentação a partir de diretrizes nacionais e 

internacionais. Assim, a Educação em Direitos humanos é apresentada como parte do 
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direito à Educação (TAVARES, 2007). Sendo que a educação em direitos humanos se 

desenvolve em diferentes níveis: educação básica, educação superior, educação não 

formal, dentre outras. Nesse texto, a ênfase foi dada a educação não formal, ocupando de 

verificar o alcance e a possiblidade dessa dimensão educativa e sua perspectiva 

emancipatória.  

De acordo com Programa Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH), no 

que se refere às concepções e princípios da educação não formal, ela está orientada para 

emancipação e para autonomia, cuja implementação resulta de um processo permanente de 

sensibilização, de formação de consciência crítica a nível individual e também de grupos e 

movimentos sociais. O documento já em sua apresentação reflete sobre o processo de 

amadurecimento democrático do Brasil e afirma que, vencido o período de ditadura militar, 

ainda há muito que ser feito (BRASIL, 2013). 

O texto ressalta ainda as conquistas e os avanços no campo da construção de uma 

sociedade mais justa, fazendo entender-se, assim, que a democracia é o alicerce para 

efetivação dos Direitos Humanos (BRASIL, 2013). Nesta compreensão, a educação em 

direitos humanos está imbricada no conceito de educação para uma cultura democrática. E 

é baseada em valores de tolerância, solidariedade, justiça social e sustentabilidade, 

orientada para formação de sujeito de direitos que se articula nas seguintes dimensões: 

 
a) apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos 
humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local; 
b) afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura 
dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade; 
c) formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em 
níveis cognitivo, social, ético e político; 
d) desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de 
construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos 
contextualizados; 
e) fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e 
instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos 
humanos, bem como da reparação das violações (BRASIL, 2013). 

 
É preciso citar ainda o PNDH 3, que aponta para a importância da educação não 

formal, no que se refere à formação continuada em direitos humanos como estratégia para 

consolidar o Estado Democrático. De modo que a educação não formal tem se constituído e 

se fortalecido dentro da atual discussão da Educação em Direitos Humanos no Brasil, na 

qual a “educação é tanto um direito humano em si mesmo, como um meio indispensável 

para realização de outros direitos” (BRASIL, 2003, p.10).  

Assim, tanto a EP quanto a EDH estão dentro da discussão da transformação da 

sociedade através daquilo que a Educação pode contribuir para alterar as relações 

humanas, para construir relações de alteridade que possibilitem ao Outro ter sua dignidade 

preservada. Para que os sujeitos que dela participam não adquiram “apenas consciência”, 
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mas que consigam efetivamente promover mudanças individuais, que última instância 

possam colaborar para mudanças coletivas e estruturais.  

Ao tratar de Educação não formal pensada para o público Juventude, precisamos 

nos atentar que esta última é um campo de interesse que vem crescendo no Brasil. Isto 

pode ser observado também pela ampliação na área das políticas públicas específicas para 

os/as jovens (inclusive com a criação de um Estatuto da Juventude que entrou em vigor em 

2014), bem como pela ampliação de pesquisas acadêmicas sobre o assunto, incluindo além 

de pesquisas e artigos, a criação de observatório da Juventude em várias universidades 

federais como a UFG e a UFGM. Ainda há interesse da indústria de consumo (marketing, 

mídia e lazer) com ações/produtos voltados exclusivamente para jovens. 

 A definição da categoria juventude não é consenso entre seus estudiosos/as, de 

maneira para compreensão de sua polissemia, têm se usado a palavra no plural e falado em 

juventudes. Para o desenvolvimento deste trabalho, tomarei emprestado o conceito de Maria 

Virgínia de Freitas, pois nos ajuda a visualizar a juventude por uma série de pontos: 

 
Como uma faixa etária, um período da vida, um contingente populacional, 
uma categoria social, uma geração... Mas todas essas definições se 
vinculam, de algum modo, à dimensão de fase do ciclo vital entre a infância 
e a maturidade. Há, portanto, uma correspondência com a faixa de idade, 
mesmo que os limites etários não possam ser definidos rigidamente; é a 
partir dessa dimensão também que ganha sentido a proposição de um 
recorte de referências etárias no conjunto da população, para análises 
demográficas [...] Na sociedade moderna ocidental, com as mudanças 
físicas da puberdade (de maturação das funções fisiológicas ligadas à 
capacidade de reprodução), com as concomitantes transformações 
intelectuais e emocionais e termina, em tese, se conclui com a inserção no 
mundo adulto (FREITAS, 2005). 

 

Desse modo quando falamos em juventude além da demarcação de idade, estamos 

falando de um intenso processo de mudança físico e social, que tem um grau de 

variabilidade de um sujeito para outro, inclusive por suas condições socioeconômicas, assim 

por todas as especificidades apresentadas por Freitas, podemos concluir que embora esse 

período contenha uma dimensão etária não se restringe a ela. Desse modo, trabalhar com a 

juventude na modalidade da Educação não formal acrescenta aos jovens elementos 

potencializadores de sua formação desses como sujeitos de direitos, ajudando a consolidar 

uma cultura de Direitos Humanos e configurando processos de cidadania e participação 

democrática.  

 

A EDUCAÇÃO NÃO FORMAL E A INTERDISCIPLINARIDADE 

 

Como já nos avisou Kneller (1980) a ciência é histórica, não só o conhecimento 
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científico, mas também as técnicas pelas quais ele é produzido, as tradições de pesquisa 

que o produzem e as instituições que as apoiam, tudo isso muda em resposta a 

desenvolvimentos nelas e no mundo social e cultural ao qual pertencem. Se quisermos 

entender o que a Ciência realmente é, devemos considerá-la em primeiro lugar e acima de 

tudo como uma sucessão de movimentos dentro do movimento histórico mais amplo da 

própria civilização. 

Boaventura de Souza Santos (1997) aponta insuficiências estruturais do paradigma 

científico moderno (que é o dominante) e afirma que elas são justamente resultado do 

conhecimento que ele propiciou, por isso o paradigma emergente (que ele chama de 

“Conhecimento prudente para uma vida decente”), se monstra estruturalmente diferente 

daquele primeiro. E embora os sinais presentes permitem apenas especular acerca do novo 

paradigma que emergirá, o autor salienta algumas dessas mudanças, como por exemplo a 

superação da dicotomia entre o conhecimento natural e social e a superação da cisão 

sujeito/objeto.  

E é dentro desse novo momento da ciência de crise ou transição que se insere a 

discussão sobre a interdisciplinaridade. A palavra está presente em vários contextos, do 

científico ao tecnológico, segundo Olga Pombo (2003) é justamente esse excesso de uso 

que produz uma “cacofonia” que esvazia seu significa e torna necessária uma conceituação 

sobre o que estamos chamamos de interdisciplinaridade. Para autora 

 
A interdisciplinaridade é um conceito que evocamos sempre que 
ultrapassamos os limites do nosso território de conhecimento, sempre que 
topamos com uma nova disciplina cujo lugar não está ainda traçado no 
grande mapa dos saberes, sempre que nos defrontamos com um daqueles 
problemas imensos cujo princípio de solução sabemos exigir o concurso de 
múltiplas e diferentes perspectivas. Na verdade, o problema que pela 
palavra interdisciplinaridade se dá a pensar tem a ver com um fenómeno 
característico da nossa ciência contemporânea. Uma clivagem, uma 
passagem, um deslocamento no modelo analítico de uma ciência que se 
construiu desde os seus começos como a procura de divisão de cada 
dificuldade no seu conjunto de elementos ínfimos, isto é, que partiu do 
princípio de que existe um conjunto finito de elementos constituintes e que 
só a análise de cada um desses elementos permite depois reconstituir o 
todo. Ora, é este modelo analítico, modelo que deu inegáveis frutos que não 
podem deixar de ser reconhecidos, que se estaria a revelar hoje insuficiente 
(POMBO, 2003). 

 

Desse modo, a autora ressalta o que foi dito anteriormente sobre as mudanças no 

âmbito da ciência e ainda situa a interdisciplinaridade dentro da mudança científica. A 

interdisciplinaridade é então uma possibilidade de heurística ao paradigma de ciência 

tradicional e, portanto defendida aqui como uma nova possibilidade de produzir 

conhecimento que não se limite ao processo de especialização das áreas de conhecimento. 

Nessa perspectiva, a Educação não formal se constitui como novo campo de saber 
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que agrega saberes de diferentes áreas de conhecimento, mas que não é uma mistura 

completa de duas ou mais disciplinas, mas um novo saber, que só pode ser investigado 

interdisciplinarmente porque seu objeto é interdisciplinar, atravessando as fronteiras da 

Educação, agregando metodologias e teorias de outras áreas de conhecimento, como a 

Sociologia, filosofia, direito, além da educação popular.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Estabelecer relação entre Educação Popular e a Educação em Direitos Humanos, 

possibilita reconhecer a discussão da Educação não formal como pertinente ao campo dos 

Direitos Humanos e, por conseguinte afirma-la dentro da discussão do compromisso com a 

dignidade humana. Essa é uma das grandes contribuições que podem ser somadas à 

formação da juventude. 
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LOUCURA E INCLUSÃO: O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AO LOUCO 

INFRATOR (PAILI) COMO INSTRUMENTO DE SUPERAÇÃO DE ESTIGMA E 

RECONHECIMENTO DE DIREITOS. 

Elias Menta Macedo9 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Para traçar um panorama geral do Projeto de pesquisa e introduzir o leitor nas 

obras que serão debatidas, bem como do que se pretende enfatizar nesse caminho e o 

resultado que se busca alcançar, apresenta-se a provável estrutura da Dissertação que se 

divide em três capítulos. 

No primeiro capítulo serão debatidas as ideias de vida matável e de estigma, 

analisando as obras10 de AGAMBEN, BARATTA, BECKER, GOFFMAN, WACQUANT, 

ZACCONE, ZAFFARONI, com enfoque na teoria criminológica denominada de labelling 

approach, também conhecida como teoria da rotulação social ou etiquetagem. 

No segundo capítulo se cuidará da análise da situação manicomial atual do Brasil 

com análise das publicações de FOUCAUT (2009), DINIZ (2013) e de artigos científicos 

publicados sobre a temática, em especial sobre a luta antimanicomial. 

Por fim, serão apresentados dados colhidos no PAILI, capazes de quantificar a 

eficácia do Programa, bem como alicerçar conclusões sobre eficácia, viabilidade e sucesso 

ou não dessa prática. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Visando explicitar o desenvolvimento do Projeto, far-se-á necessária a resposta de 

                                                            
9 Mestrando do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direito Humanos da Universidade Federal de 
Goiás. E-mail: mentaprado@gmail.com. Pesquisa vinculada à linha de pesquisa: Fundamentos Teóricos dos 
Direitos Humanos. Orientador: Dr. Douglas Antônio Rocha Pinheiro. 
10 Com o intuito de facilitar a leitura, apresenta-se nota explicativa com a referência completa das obras dos 
autores citados que se almeja analisar no primeiro capítulo, respectivamente conforme aparecem no 
parágrafo: AGAMBEN, G Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I. Trad. Henrique Burigo. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 2002; AGAMBEN, G. O que resta de Auschwitz: o arquivo e a testemunha. Trad. Selvino J. 
Assmann. São Paulo: Boitempo, 2008; BARATTA, A. Criminologia crítica e crítica do direito penal. Trad. Juarez 
Cirino dos Santos. Rio de Janeiro: Editora Revan: Instituto carioca de Criminologia, 6. ed. 2011; BECKER, H. S. 
Outsiders: estudos de sociologia do desvio. Trad. Maria Luisa X. de Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2008; 
GOFFMAN, E. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Trad. Marcia Bandeira de Mello 
L. Nunes. 4. ed. Rio de Janeiro: Ltc, 2012; WACQUANT, L. As prisões da miséria. Trad. Maria Luiza X. de A. 
Borges. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. ZACCONE, O. Indignos de vida: a forma jurídica da política de 
extermínio de inimigos na cidade do Rio de Janeiro. 1. Ed. Rio de Janeiro: Revan, 2015; ZAFFARONI, E. R. O 
inimigo no direito penal. Trad. Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan, 2007. 
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duas perguntas, que muito demonstraram a essência da proposta de estudo e explicaram 

alguns pressupostos necessários para se entender as minúcias envolvidas na questão do 

louco infrator, que são: por que o Projeto é interdisciplinar? e; por que o Projeto se vincula à 

área de Direitos Humanos? 

 

2.1. Por que o Projeto é interdisciplinar? 

O caráter interdisciplinar do Projeto é de fácil constatação pelo próprio modelo em 

que a medida de segurança é disposta pelo Código Penal, tendo em vista que para analisar 

se um praticante de certo delito é ou não capaz de responder pelos atos por ele 

perpetrados, ou seja, se o ator do crime sofre ou não de transtornos psicológicos é 

necessário que se tenha uma equipe multidisciplinar com no mínimo agentes com formação 

em Direito, Enfermagem, Psicologia, Medicina (Psiquiatria) e Assistência Social. 

O agente com formação em Direito é responsável por dar orientação jurídica aos 

pacientes e levar ao Poder Judiciário os relatórios médicos e os requerimentos necessários 

para tramitação processual dos atendidos pelo PAILI. 

Os Enfermeiros, Psicólogos, Médicos Psiquiatras e Assistentes Sociais são 

responsáveis pelo atendimento aos pacientes e seus familiares, pelo contato com entidades 

dedicadas à saúde mental e pela vinculação do programa a outras iniciativas de 

enfrentamento da questão da saúde mental no Brasil. 

Além do exposto, cumpre evidenciar que a interdisciplinaridade ocorre com o 

diálogo entre a medida de segurança, instituto jurídico, e a luta pela dignidade dos pacientes 

em tratamento psicológico, travada pelo movimento antimanicomial, que conta com 

contribuições de áreas como a enfermagem, psicologia, assistência social e medicina.  

O Projeto visa a interação de múltiplas e diferentes perspectivas das já 

mencionadas disciplinas, conforme leciona POMBO(2015, p. 6-7) e busca promover uma 

articulação dos conhecimentos dessas áreas, conforme explicitado por LEFF (2001, p.36), 

 
a interdisciplinaridade surge como uma necessidade prática de articulação 
dos conhecimentos, mas constitui um dos efeitos ideológicos mais 
importantes sobre o atual desenvolvimento das ciências, justamente por 
apresentar-se como o fundamento de uma articulação teórica. Fundada 
num princípio positivista do conhecimento, as práticas interdisciplinares 
desconhecem a existência dos objetos teóricos das ciências; a produção 
conceitual dissolve-se na formalização das interações e relações entre 
objetos empíricos. Desta forma, os fenômenos não são captados a partir do 
objeto teórico de uma disciplina científica, mas surgem da integração das 
partes constitutivas de um todo visível. 
 

Em um primeiro momento será realizado um debate envolvendo as ideias de 

estigma e vida matável, confrontando postulados do filósofo Giorgio Agamben (2002 e 

2008), dos juristas Alessandro Baratta (2011), Orlando Zaccone (2015), Eugenio R. 
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Zaffaroni (2007) e dos sociólogos Howard S. Becker (2008), Erving Goffman (2012 e 2015) e 

Loïc Wacquant (2011). 

Com base nos supramencionados autores, busca-se debater o efeito secundário da 

pena imposta pelo sistema judiciário, que com base no labelling approach, que consiste, 

dentre outros, na rotulação social do apenado pelo sistema penal. E no caso específico dos 

pacientes submetidos à medida de segurança passam por um duplo estigma, o primeiro do 

louco e o segundo condizente com a prática delituosa praticada (ladrão, assassino, 

estelionatário...).  

Após essa primeira discussão se cuidará de traçar um panorama da medida de 

segurança no Brasil, utilizando para isso diversos artigos sobre a luta antimanicomial de 

profissionais vinculados às áreas de enfermagem, psicologia, medicina e assistência social, 

os postulados do filósofo Michel Foucault (2009) e o censo da realidade manicomial 

brasileira realizado pela antropóloga Débora Diniz (2013). 

 

2.2. Por que o Projeto se vincula à área de Direitos Humanos? 

A temática sobre a qual o Projeto em debate versa está fortemente ligada com a 

área dos direitos humanos, uma vez que a prática a ser estudada é uma forma de se 

combater os atrozes manicômios e hospitais de custódia, viabilizando para o “louco infrator” 

o mínimo de dignidade para seu tratamento. 

O estudo pretende identificar e analisar o PAILI como uma alternativa para as 

práticas ilegais, autoritárias e desumanas que ocorrem sistematicamente nos manicômios 

judiciais, nos quais muitas vezes as penas chegam a ter caráter perpétuo e o paciente que 

entra para ser “tratado” só sai quando vem a óbito, e assim deixa de ser um “problema” para 

a sociedade. 

Com efeito, pode-se dizer que o PAILI está alinhado a preceitos mínimos que 

buscam a garantia da dignidade humana, no sentido exposto pelo constitucionalista Luís 

Roberto Barroso (2012, p.72), quando condensa formulações kantianas na seguinte 

expressão, 

 
a conduta moral consiste em um agir inspirado por uma máxima que pode 
ser convertida em lei universal, todo homem é um fim em si mesmo, e não 
deve ser instrumentalizado por projetos alheios; os seres humanos não tem 
preço nem podem ser substituídos, pois eles são dotados de um valor 
intrínseco absoluto, ao qual se dá o nome de dignidade. 

 

A máxima kantiana supramencionada guarda relação com o campo dos direitos 

humanos por ser a dignidade humana um valor inerente à própria formulação do conceito de 

ser humano, ou seja, sem dignidade o ser-humano deixa de ser humano e passa a ser 

objeto. 
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O PAILI busca garantir na prática, o que há muito tempo foi garantido pela 

Constituição Federal de 1988, pelo Código Penal e, mais recentemente, pela Lei da 

Reforma Psiquiátrica. Ressalta-se que nenhuma pessoa pode sofrer discriminação, 

independente de condição de qualquer natureza. Em seu artigo segundo, parágrafo único, a 

Lei da Reforma Psiquiátrica ou Lei Antimanicomial trata-se especificamente da abrangência 

dos direitos da pessoa com transtorno mental. 

 
I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às 
suas necessidades; 
II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de 
beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na 
família, no trabalho e na comunidade; 
III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; 
IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas; 
V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a 
necessidade ou não de sua hospitalização involuntária; 
VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; 
VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de 
seu tratamento; 
VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos 
possíveis; 
IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde 
mental. 

 

Sancionada em 2001, a Lei Antimanicomial mudou o foco, que antes era a 

segurança pública, para a pessoa do condenado e passou a tratar a questão como um 

problema de saúde pública, empregando diversas responsabilidades ao Estado e 

englobando fatores não especificados no Código Penal.  

A medida de segurança está ligada ao tratamento de uma enfermidade e a 

excludente de culpabilidade penal, faz com que esta medida afaste o caráter retributivo da 

pena. Ao focar no tratamento do paciente, a lei se aproxima de sua função social e ao 

mesmo tempo se torna eficaz. 

Substituindo os antigos métodos de tratamento, o PAILI propõe “a reformulação do 

modelo de atenção à saúde mental”, apresentando-se como mediador nas relações entre as 

clínicas e o juiz. Isso desburocratiza os processos judiciais que desencadeiam as 

cominações legais e garante que violações dos Direitos Humanos dos enfermos não mais 

ocorram, como era rotineiro nos tratamentos manicomiais, possibilitando, ainda, o 

tratamento ambulatorial e o convívio com amigos e familiares, muito distinto do que ocorria 

antes nas instituições totais.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base no exposto, o presente Projeto busca verificar a seguinte hipótese: O 

PAILI é uma alternativa ao modelo posto dos manicômios judiciais e hospitais de custódia, 
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capaz de se tornar uma prática que deve ser nacionalizada em virtude de seus resultados e 

do tratamento digno que é oferecido aos pacientes, o que coaduna com os princípios e 

valores insculpidos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
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PROCESSOS DE EDUCAÇÃO AKWẼ E OS DIREITOS INDÍGENAS A UMA 

EDUCAÇÃO DIFERENCIADA: PRÁTICAS EDUCATIVAS TRADICIONAIS E SUAS 

RELAÇÕES COM A PARÁTICA ESCOLAR XERENTE 

Ercivaldo Damsõkêkwa Calixto Xerente11 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

No presente texto pretendo apresentar uma síntese do meu projeto de dissertação 

de mestrado, cuja pesquisa está em fase inicial junto ao Programa de Pós-Graduação 

Interdisciplinar em Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás12. 

Na condição de professor indígena Akwẽ/Xerente, pretendo abordar a partir da 

concepção de educação intercultural e dos estudos interdisciplinares a realidade 

educacional do povo Xerente da Terra Indígena Akwẽ, tendo como foco as aldeias Brejo 

Comprido e Riozinho e suas escolas: Escola Indígena Suzawre e Escola Indígena 

Wakõmẽkwa, ambas situadas no município de Tocantínia, no Estado de Tocantins.  

O objetivo geral da pesquisa é descrever e analisar os processos educativos 

existentes nestas aldeias, buscando interpretar tanto os processos tradicionais de educação 

próprios do meu povo, como os processos educacionais escolarizados que foram 

introduzidos pela sociedade envolvente e que são hoje vivenciados cotidianamente pelo 

povo Xerente.  

Com a finalidade de entender esses processos na sua complexidade, pretendo situar 

a realidade educacional Akwẽ / Xerente no contexto mais geral da Educação tradicional 

desse povo, bem como na política educacional brasileira, que prevê o direito dos povos 

indígenas a uma educação diferenciada de acordo com a sua experiência sociocultural.   

Neste sentido, como objetivos específicos da pesquisa pretendo:  

a) analisar os instrumentos jurídico-normativos (leis, diretrizes, referenciais etc.) que 

orientam as políticas e ações voltadas para a educação escolar dos povos indígenas no 

Brasil; b) Descrever e interpretar os processos tradicionais e práticas milenares de educação 

e de aprendizagem do povo Akwẽ; c) descrever e analisar as práticas educativas presentes 

no contexto escolar Akwẽ/Xerente, considerando as garantias legais a uma educação 

diferenciada e à valorização dos saberes indígenas, suas pedagogias, suas línguas e 

                                                            
11 Mestrando do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direito Humanos da Universidade Federal de 
Goiás. E-mail: ercivaldoxerente@gmail.com. Pesquisa vinculada à linha de pesquisa: Alteridade, Estigma e 
Educação em Direitos Humanos. Orientadora: Dra. Rosani Moreira Leitão. 
12 Trabalho elaborado para ser apresentado no âmbito da disciplina Seminário Integrador, ministrado pelo 
professor Dr. Ricardo Barbosa de Lima, no primeiro semestre de 2015.  
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culturas próprias; 

A metodologia adotada na pesquisa ancora-se numa abordagem qualitativa e se 

constitui de: a) estudos bibliográficos das etnografias clássicas produzidas sobre o povo 

Akwẽ/Xerente; b) revisão documental, de instrumentos jurídicos sobre os direitos culturais 

dos povos indígenas brasileiros, tanto no âmbito nacional (Constituição Federal, leis 

regulamentares, diretrizes, normas, pareceres, etc.) como no cenário mundial (convenções, 

tratados e acordos internacionais), que definem os princípios gerais para as políticas 

voltadas aos direitos culturais dos povos indígenas brasileiros. Serão priorizados os 

documentos produzidos no âmbito de políticas, programas e ações de órgãos públicos 

responsáveis pela educação escolar indígena no Brasil; c) pesquisa etnográfica, tendo como 

referência as contribuições de Malinovski, Clifford Geertz (1986) e Roberto Cardoso de 

Oliveira (1988). A etnografia será realizado nas aldeias Brejo Comprido e Riozinho, elegidas 

como locais para a observação direta, sobretudo em contextos e espaços educativos dessas 

aldeias. Além da observação direta e participante, as informações serão complementadas 

com conversas informais, entrevistas temáticas abertas e semiestruturadas e histórias de 

vida, cujos interlocutores privilegiados são os anciãos (Wawẽ), responsáveis pela educação 

de jovens e crianças conforme a tradiçãoAkwẽ Xerente.  

A relevância da proposta está na possibilidade de contribuir com o povo 

Akwẽ/Xerente e com nossas escolas e seus professores no sentido de construirmos projetos 

pedagógicos próprios, que considere não só a necessidade de acesso ao saber escolar, ao 

qual tem direito qualquer cidadão brasileiro, mas que também contemplem os saberes 

próprios de povo Akwẽ/Xerente, suas ciências, suas pedagogias e formas próprias de 

educação.  

Por outro lado, será uma importante contribuição para a recuperação, a partir da 

memória dos velhos, de aspectos dos processos tradicionais de educação / socialização, 

que já não fazem parte da prática educativa atual. Muitas dessas práticas caíram no 

esquecimento, devido ao intenso contato vivenciado pelos Akwẽ / Xerente com a sociedade 

não indígena e a imposições decorrentes deste contato. O registro e a sistematização 

desses saberes e práticas tradicionais, bem como da experiência Akwẽ / Xerente com a 

educação escolar, são de fundamental importância para a compreensão da realidade 

educativa atual do meu povo, podendo servir como referência para os professores na 

construção de propostas pedagógicas próprias para nossas escolas.  

Para compreender o contexto educacional Akwẽ / Xerente farei uma revisão dos 

estudos que tratam desse povo e de suas práticas educativas. Neste sentido,são de 

fundamental importância os trabalhos clássicos de antropólogos e historiadores, tais como 

Robert Lowie(1941) e Curt Nimuendaju (1930, 1937 e 1942), que fizera as primeiras 
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descrições etnográficas sobre o povo Akwẽ / Xerente.  

Para analisar tal contexto parto de uma perspectiva interdisciplinar refletindo sobre os 

direitos a uma educação culturalmente diferenciada, como direito cultural e direito humano, 

tomo como referencia contribuições teórico-conceituais de vários campos do saber, 

sobretudo da antropologia, sociologia, educação e direito. 

O referencial teórico-conceitual norteador da pesquisa está centrado nos conceitos 

de interdisciplinaridade (conforme entendida por Olga Pombo, 2003), de identidade e grupos 

étnicos (segundo Fredrik Barth, 2000) e de interculturalidade (conforme Dietz, 2012 e Leitão, 

2014). Também tomo como referência o texto de Boaventura Sousa Santos, prefácio do livro 

o discurso sobre as ciências (1987).  

Os estudos de Olga Pombo foram fundamentais para a compreensão do conceito de 

interdisciplinaridade, para o qual, segundo ela não existe uma definição exata, pois trata-se 

de uma discussão ainda inicial e em construção (Pombo, 2003, 05). Para definir 

interdisciplinaridade Olga Pombo recorre a quatro outras noções,multidisciplinaridade, 

pluridisiciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, que mantêm semelhanças 

entre si, vindo de uma mesma raiz, a palavra disciplina. Os termos mencionados referem-se, 

todos eles de alguma forma, à ideia de disciplinas que se juntam, se relacionam, dialogam 

entre si, estabelecem uma ação recíproca, dão origem a outras disciplinas. 

As contribuições de Boaventura Sousa Santos, no livro acima mencionado, 

principalmenteno tópico Todo o conhecimento é local e total(1987, p. 73), são de 

fundamental importância, sobretudo quando este autor questiona a forma como o 

conhecimento se organiza dentro dos parâmetros da ciência ocidental moderna, que leva a 

especialização do saber às suas últimas consequências, estabelecendo rígidas fronteiras 

entre estes campos que organizado em disciplinas e que reprime a transposição das 

fronteiras entre elas. Desse ponto de vista, considerando que o saber indígena Akwẽ tem 

um caráter abrangente, a contribuição desse autor, em diálogo com Olga Pombo será 

importante para refletir e melhor compreender a questão da interdisciplinaridade. 

No que se refere às concepções de grupos étnicos e identidades étnicas, adoto a 

definição feita por Fredrik Barth. Para esse autor, as identidades étnicas se definem através 

da auto-identificação dos próprios indivíduos como pertencentes a um determinado povo, 

bem como do reconhecimento externo dessa identidade.  

Os grupo étnicos são identificados por quatro características principais: o vínculo a 

uma cultura compartilhada; características biológicas comuns; um sistema comunicação 

linguístico conhecido e usado por todos; a existência de membros que se identificam e são 

identificados como parte do grupo. Entretanto, Barth desloca o foco do caráter simplesmente 

descritivo do grupo étnico enquanto conceito e chama a atenção para as relações existentes 
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entre os povos e para as fronteiras que são construídas por cada um deles para se 

distinguirem enquanto grupos específicos. Existem entre os grupos étnicos, muitas 

vezes,situações de segregação e rivalidade e muitas vezes relações solidárias (Barth, 

2000). 

Finalmente, a noção de interculturalidade que orienta o texto se distingue da 

concepção de multiculturalismo, pois remete não só à relação entre culturas mas a um 

diálogo de consideração e respeito entre indivíduos de culturas diferentes (Dietz, 2012 e 

Leitão, 2013).   

 

O POVO AKWẽ / XERENTE E SEUS PROCESSOS DE EDUCAÇÃO: REFLEXÕES 

PRELIMINARES 

 

O povo Akwẽ / Xerente, é falante da Língua Akwẽ / Xerente, pertencente à família 

lingüística Akwẽ, tronco lingüístico Macro-Jê. Soma uma população de aproximadamente 

3400 pessoas, que se distribuem em 65 aldeias, situadas em duas Terras Indígenas, A TI 

Akwẽ / Xerente e TI Funil, que se localizam no município de Tocantínia, no estado do 

Tocantins, distante aproximadamente 100 km de Palmas, a capital do Estado.  

O povo Akwẽ / Xerente possui suas formas específicas de educação e socialização 

de suas crianças e jovens, tendo em vista práticas tradicionais que são próprias da sua 

organização social. Alguns desses processos próprios de ensinar e aprender continuam 

atuais e em prática nas comunidades Xerente e são conduzidos principalmente pelos mais 

velhos, os anciãos. Outros continuam existindo apenas como saber guardado na memória 

dos velhos. 

O espaço principal de educação é “a casa dos jovens” wapte, chamada Warã, que na 

verdade é um pátio público que funciona como uma espécie de fórum, onde se discute e se 

decide coletivamente as questões de ordem pública. Nesse espaço os anciãos têm lugar 

privilegiado e também são os principais responsáveis pelos processos educativos milenares 

do povo Akwẽ. 

Atualmente,além desta educação tradicional, que tem como espaço principal o Warã 

e que é conduzida pelos velhos, crianças e jovens Akwẽ / Xerente, também frequentam a 

escola.  

Essa instituição foi imposta pela da sociedade nacional ao povo Akwẽ/Xerente tendo 

como objetivo converter os indígenas em brasileiros comuns, conforme políticas indigenistas 

do Serviço de Proteção aos Índios – SPI, criado em 1910.  

 

A ORGANIZAÇÃO SOCIAL AKWẽ E SUAS PRÁTICAS EDUCATIVAS: A DIVISÃO EM 
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CLÃS E AS RIVALIDADES E SOLIDARIEDADE ENTRE ELES 

 

O povo Akwẽ / Xerente se caracteriza por uma organização social baseada em 

metades e clãs, não existindo um sistema de poder centralizado. Cada clã goza de relativa 

autonomia.  

A sociedade Akwẽ está organizada em quatro associações: Ainãrowa, Akemhâ, 

Krêrêkmõ, e Krara; duas metades e seis clãs: Kbazi tdêkwa, Kuzâ tdêkwa, Krito tdêkwa e 

Isake tdêkwa, Wahirê tdêkwa, e Krãiprehi tdêkwa. Cada clã detém um domínio particular, 

não só do ponto de vista político, mas também como detentor de saberes especializados 

que são usados como instrumentos de fortalecimento do seu grupo e de competição e 

disputa com os demais.  

Entretanto, ao mesmo tempo em que existe um faccionalismo, que divide o povo, ou 

o grupo étnico Akwẽ / Xerente em metade, associações e clãs resultando em uma situação 

estrutural de competição e rivalidade, existem entre essas metades, associações e clãs um 

sistema de solidariedade, presente em situações que fazem parte da prática cultural Akwẽ e 

que só podem ocorrer através da parceria solidária entre clãs.  

Para citar apenas alguns exemplos, falarei brevemente de três casos de 

solidariedade entre os grupos, o que permite que, apesar do faccionalismo clânico, o 

unidade Akwẽ/ Xerente se mantenha fortalecendo o grupo étnico com um todo, quais sejam: 

as cerimônias fúnebres, os batismos e ritos de nominação e as competições de corrida de 

tora. 

Nas cerimônias fúnebres, por exemplo, quando falece alguém nos referidos clãs, a 

metade composta pelos clãs Kbazi, Kuzâ e Krito fazem os sepultamentos das pessoas 

pertencentes à outra metades composta pelos clãs: Isake, Wahirê e Krãiprehi. 

No ritual pós-funeral Kupre existe uma regra que chamamos de Sisdanãrkwa que se 

refere ao clã parceiro e às suas obrigações rituais com relação ao clã do falecido. Ou seja: 

quando falece alguém do clã Kuzâp tdêkwa, os pertencentes ao próprio clã jamais devem 

conduzir a cerimônia fúnebre do seu parente. A mesma deve ser realizada por pessoas 

vinculadas a um clã parceiro, que no caso são os Wahirê. Quando falece alguém do clã 

Kbazit tdêkwa, quem realiza o ritual de cerimônia são os Ĩsake tdêkwa, seus parceiros.  

Atualmente, essa cerimônia acontece da seguinte forma: aconselhados pelos mais 

velhos, Wawẽ, os homens do clã do falecido ou falecida se reúnem com os anciãos na mata 

próxima à aldeia com restrições no que se refere à presença de outras pessoas que 

participam da cerimônia. 

São escolhidas duas meninas, de clã do falecido ou falecida, que são denominadas de 

Ĩsõhidba que quer dizer, “irmã de clã” da falecida ou do falecido. As meninas são pintadas e 
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enfeitadas, enquanto os homens que participam da cerimônia passam apenas carvão no 

rosto e nas pernas. Esses preparos são realizados pelo chamado Sisdanãrkwa, o clã 

parceiro ou correspondente e, em hipótese alguma,pelo por pessoas do próprio clã. Vários 

outros ritos são realizados finalizando com o retorno à residência da família do falecido.  

Chegando à casa onde toda a família se reúne com demais pessoas e os homens e 

as meninas enfeitadas se colocam à frente da família do falecido. Nesse momento acontece 

o choro ritual de todos pelos familiares do falecido ou falecida. Em seguida todos caminham 

até o cemitério e se colocam em frente ao túmulo,em duas fileiras. Geralmente o pajé inicia 

o choro ritual e todos acompanham. Em seguida tem início um rito que consiste em pular por 

cima do túmulo. Pulam os que querem, enquanto outros optam apenas por rodeara 

sepultura, ninguém pode cair ou tocar no túmulo, sob o risco de estar sujeito a também 

morrer a qualquer momento.  

A cerimônia é encerrada com o retorno à casa do falecido ou falecida. Todos se 

colocam outra vez frente à família e, novamente, ocorre o choro de todos, seguido do 

retorno à mata, onde os participantes recebem um cofo,espécie de cesto trançado, contendo 

carne assada, peixe, caça e farinha.  

Os anciãos, Wawẽ, contam que a cerimônia de pós-funeral Kupre faz parte da 

história Akwẽ,o mesmo realiza-se somente quando falece uma pessoa importante, 

considerada uma grande liderança. Porém, esse tipo de ritual não é realizado para qualquer 

pessoa que falece na comunidade, por ser considerado uma cerimônia ritual sagrada   

Em relação às quatros associações chamadas Dakrsu, formada pelos Ainãrowa, 

Akemhâ, Krêrêkmõ e Krara, subdividido em dois grupos (as metades),que têm uma função 

importantíssima, pois são responsáveis pela nominação e batizados femininos, os quais são 

realizados com cantorias próprios para a ocasião e corridas de toras.  

Nos casos de nominação e batismos, os Krara e Anãrowa (metade Ĩptokrda) devem 

realizar o batizado somente à noite, com cânticos específicos para cada nome, que são 

cantados em volta da aldeia iniciando ao anoitecer e indo até às nove da noite, quando 

houver muitas meninas para serem nominadas.  

Os Akemhã e Krêrêkmõ (metade Ĩkrsuirã), por sua vez, realizam o batizado no 

período da tarde aproximadamente 15h30min, indo até o anoitecer e também com cânticos 

específicos para tais nomes, que estão relacionados aos seus clãs. Nesses casos também 

as cerimônias de nominação não podem ser realizadas pelos próprios clãs e sim por seus 

clãs parceiros. Por exemplo, os “Ĩptokrda” batizam as filhas dos “Ĩkrsuirã” e vice-versa. 

Finalmente, nas competições da corrida de Tora grande, das quais participam as 

quatro associações Os Krara e Anãrowa, que formam o grupo Stêromkwa, disputam com o 

grupo Htâmhã, pertencentes às associações Krêrêkmõ e Akemhâ. Assim, ao mesmo tempo 
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em que competem e se rivalizam nas competições também são interdependentes e 

solidários, pois necessitam uns dos outros para realizarem tais cerimônias.  

Os Akwẽ são extremamente rígidos em relação aos saberes milenares próprios da 

cosmovisão do mundo Xerente. Mas esses saberes são domínios dos clãs que reivindicam 

cada um para si a legitimidade a partir dos seus conhecimentos especializados e restringem 

o acesso a esses saberes por parte de pessoas de outros clãs que não são seus parceiros.  

Todos os clãs têm sua própria história e estão sempre contando e recriando a história 

tradicional milenar do povo Akwẽ. Eles estão em constantes disputas, onde estão em jogo, 

valores, princípios éticos e ciúmes entre si, bem como discursos de suposta pureza e 

originalidade de tais grupos. Mas a reciprocidade também está presente em outros domínio 

que são de interesse geral, como em casos de ameaça aos interesses coletivos do povo.  

Os modelos e padrões educativos de crianças e jovens, bem como os instrumentos e 

espaços pedagógicos tradicionais estão intimamente ligados a essa forma de organização 

da sociedade Akwẽ. O espaço privilegiado é o Warã, espaço público que pode ser 

frequentado pela crianças desde os seus primeiros anos de vida. 

 

A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA COMO UM DIREITO CULTURAL; DIÁLOGOS 

POSSÍVEIS ENTRE A EDUCAÇÃO TRADICIONAL AKWẽ E A EDUCAÇÃO ESCOLAR 

 

Atualmente, graças à garantia legal de direitos a uma educação diferenciada, as 

escolas indígenas podem ter seus calendários, projetos escolares e currículos próprios. 

Muitas dessas escolas estão sendo apropriadas pelas próprias comunidades como lugares 

de valorização de seus saberes e de suas identidades. Diante dessas mudanças, jurídico-

legais tem ocorrido por parte dos professores, um esforço no sentido de estabelecer um 

diálogo entre as práticas de educação escolar e os saberes e práticas educativas 

tradicionais.  

O suporte legal para um nova prática veio com a Constituição Federal, promulgada 

em 1988, artigos 215 e 216, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, artigo 12, que reconhecem o direito das comunidades 

indígenas exercerem suas práticas culturais e terem uma educação escolar diferenciada, 

específica e bilíngue. As Diretrizes Nacionais para e educação escolar indígena/93 e o 

Parecer 14/1999, ambas do Conselho Nacional de educação regulamentam a criação das 

escolas indígenas e o papel do professor bilíngue e outras questões relacionadas à 

educação escolar de povos indígenas no Brasil.  

Segundo a LDBEN/96: "Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns do 

sistema de ensino, terão a incumbência de: I – elaborar e executar sua proposta 
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pedagógica". Esta previsão possibilita a elaboração do Projeto Político Pedagógico da 

Escola Indígena do Povo Akwẽ. 

A instituição escolar foi introduzida na sociedade Akwẽ / Xerente nos anos de 1940, 

pelo Serviço se Proteção aos Índios. Entretanto não teve êxito, no que se refere à aquisição 

da leitura e da escrita pelos Akwẽ. As aulas eram dadas em português e as crianças não 

entendiam a língua usada na alfabetização e não existia uma continuidade nas ações da 

escola. No final da década de 1950, missionários evangélicos se estabeleceram nas aldeias 

Akwẽ e criaram uma escrita para a língua Xerente, tendo início aí uma incipiente escola 

bilíngue. Entretanto o objetivo do uso da língua Xerente nas escolas, como aconteceu com 

muitos outros povos indígenas, não era o fortalecimento dessas línguas e sim usá-las como 

ponte para a aquisição da escrita em português. A escola representava uma imposição da 

sociedade não indígena tendo como objetivo converter os indígenas em brasileiros comuns.  

Entretanto, atualmente graças à garantia legal de direitos a uma educação 

diferenciada, as escolas indígenas podem ter seus calendários, projetos escolares e 

currículos próprios. Muitas delas estão sendo apropriadas pelas próprias comunidades como 

lugares de valorização de seus saberes e de suas identidades. Diante dessas mudanças, 

nota-se uma mudança de atitude entre os professores Akwẽ. Portanto, me proponho a 

entender os impactos dessas mudanças nas práticas escolares atuais, através da realização 

de um estudo etnográfico dos processos educativos na região atualmente existentes nas 

aldeias do povo Akwẽ.  

Finalmente é importante ressaltar que na ótica Akwẽ a escola se constitui como uma 

instituição externa, cujas ações são tidas como complementares à sua educação 

comunitária e familiar. Entretanto, também é relevante salientar que a educação escolar 

tornou-se uma necessidade aos povos indígenas, pois representa a possibilidade de 

escrevermos a nossa história, facilitar a comunicação com sociedade não indígena e 

registrar através da escrito os saberes Akwẽ. Nesse sentido, os relatos míticos pelos mais 

velhos os relatos míticos pelos mais velhos Xerente são de fundamental importância. Por 

meio deles podemos dar continuidade aos ensinamentos milenares aos jovens (Wapte), e a 

partir daí trazer esses saberes para o contexto escolar, estabelecendo um diálogo entre 

saberes tradicionais Akwẽ e os saberes baseados na escrita. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para finalizar este texto, ressalto que as leituras e conceitos discutidos neste 

semestre em especial na disciplina Seminário Integrador em Direitos Humanos, com base 

conduzida pelo Drº. Professor Ricardo Barbosa de Lima, efetivamente contribuíram para 
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meu desenvolvimento nessa nova experiência de jornada e com meu esforço, enquanto 

Indígena Xerente para melhor compreender o discurso acadêmico e suas linguagens. 

Ressalto também a importância da proposta de trabalho no Seminário Integrador para dar 

início às primeiras reflexões acerca da dissertação que pretendo produzir, trabalho que 

considero relevante, principalmente pelo esforço de contribuição ao meu povo Akwẽ, no 

sentido de conquistar uma educação escolar realmente diferenciada. 
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MÃES EM LUTO: NARRATIVAS DE SOFRIMENTO DECORRENTES DO 

EXTERMÍNIO DE JOVENS EM GOIÂNIA NO CENTENÁRIO DA POLÍTICA 

ANTIDROGAS 

Fabrício Silva Rosa13 

 

 

1. OS SABERES E A INTERDISCIPLINARIDADE 

 

 A espécie que compomos parece ter surgido por volta de cem mil anos atrás, apesar 

de o corpo que ela habita existir há milhares de gerações (WILSON, 2013; MORIN, 2000). 

Suas características principais seriam a capacidade de raciocinar e de sentir (DESCARTES, 

2001; ROUSSEAU, 1999, apud REIS, prelo).  

 Partindo dessa noção, qual seja, a de que os seres batizados de homo sapiens por 

Carlos Lineu14 podem raciocinar e sentir, acreditamos que desde o início do exercício 

dessas faculdades eles têm se indagado acerca de sua origem e de seu destino. Ao longo 

do tempo, eles constataram no universo/natureza a repetição de alguns fenômenos e das 

consequentes regras que lhes ordenavam. Racionalizando tais regras, produziram 

benfeitorias para facilitar-lhes a vida. Nessa jornada, desenharam um trieiro conectando o 

fazer e o saber, que lhes possibilitou produzir bens materiais e conhecimento. As primeiras 

práticas agrícolas, por exemplo, influenciaram o surgimento da geometria (LEFF, 2001) e, 

por sua vez, o desenvolvimento da ciência aperfeiçoou a agricultura. 

 No contínuo contato com o mundo que lhes era temporal e espacialmente muito 

anterior, os seres humanos se depararam com manifestações que extrapolavam sua 

compreensão. Na tentativa de dar vazão a essas angústias recorreram, inicialmente, à 

criação e interpelação do sobrenatural, por meio de sonhos, visões, transes, deuses... Em 

muitos casos, experimentavam substâncias psicoativas que provinham da natureza, em 

formato de flores, cogumelos, cipós, cactos, folhas, que, aparentemente, lhes traziam 

respostas e auxiliavam na contemplação do sagrado (WILSON, 2013). 

 A sistematização dos conhecimentos, com o auxílio de uma memória coletiva 

carregada de lembranças de grandes acontecimentos - como imigrações, epidemias, 

guerras, dilúvios, cataclismas, ajudaram na construção do conhecimento mítico e do 

                                                            
13 Mestrando do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direito Humanos da Universidade Federal de 
Goiás. E-mail: fabriciorosa@me.com. Pesquisa vinculada à linha de pesquisa: Práticas e representações sociais 
de promoção e defesa de Direitos Humanos. Orientadora: Dra. Luciana de Oliveira Dias. 
14 Conforme taxonomia criada por Carlos Lineu, em 1735, com a publicação inicial de sua obra Systema 
Naturae. Disponível em: < http://revistapesquisa.fapesp.br/2008/03/06/deus-fez-lineu-organizou/> Acesso em: 
12 jun. 15 
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conhecimento popular. Mas os seres humanos não pararam aí. Ainda em busca de 

solucionar os problemas fundamentais ligados à sua existência, investigando a realidade 

que transcendia suas experiências sensíveis, com ênfase em argumentos racionais, criaram 

outro tipo de saber, o filosófico. 

 Outra forma de conhecimento, a ciência moderna, foi criada há poucas 

gerações do momento atual, no século XVI da era Cristã, com Galileu Galilei, René 

Descartes, Isaac Newton, dentre outros. É marcada pelo método de observação e 

experimentação mais rigoroso, pois todas as ideias, mesmo as “relativas a Deus, ao rei, à 

matéria, aos milagres e à moral são traduzidas, transcritas e obrigadas a passar pelos 

detalhes de funcionamento de um instrumento” no laboratório (LATOUR, 1994, p. 26). 

 É importante dizer que essas diferentes formas de saber não se distinguiram 

por um maior ou menor grau de veracidade. Prova disso é que a sabedoria popular, por 

exemplo, também tem suas verdades: todos sabem que as plantas precisam de água e, em 

geral, um agricultor conhece a quantidade exata que cada uma delas precisa receber para 

frutificar. Desta forma, conhecimentos populares também podem ser verdadeiros e 

comprováveis, mas nem por isso, científicos. “O que os diferencia é a forma, o modo ou o 

método e os instrumentos do conhecer”, conforme ensina Lakatos e Marconi (2003, p. 76). 

 Este novo ramo do saber teria como principais características a objetividade e 

a eliminação do sujeito (MORIN, 2000) e, como critério de demarcação, a possibilidade de 

que suas teorias sejam testadas e refutadas (POPPER, 2008). Ele também derivaria de um 

rigoroso processo metodológico, cujos preceitos básicos foram esquadrinhados pelo Lorde 

inglês René Descartes (2008, p. 23):  

 

O primeiro era o de nunca aceitar algo como verdadeiro que eu não 

conhecesse claramente como tal; ou seja, de evitar cuidadosamente a 

pressa e a prevenção, e de nada fazer constar de meus juízos que não se 

apresentasse tão clara e distintamente a meu espírito que eu não tivesse 

motivo algum de duvidar dele. O segundo, o de repartir cada uma das 

dificuldades que eu analisasse em tantas parcelas quantas fossem 

possíveis e necessárias a fim de melhor solucioná-las. O terceiro, o de 

conduzir por ordem meus pensamentos, iniciando pelos objetos mais 

simples e mais fáceis de conhecer, para elevar-me, pouco a pouco, como 

galgando degraus, até o conhecimento dos mais compostos, e presumindo 

até mesmo uma ordem entre os que não se precedem naturalmente uns 

aos outros. E o último, o de efetuar em toda parte relações metódicas tão 

completas e revisões tão gerais nas quais eu tivesse a certeza de nada 

omitir. (grifo nosso) 

 

A obediência rigorosa ao segundo preceito cartesiano, ou seja, repartir para melhor 

conhecer, e a crença no fato de que o estudo das partes levaria a uma visão do todo, fez 

com que o conhecimento científico se especializasse. Em muitos casos, esses filamentos 
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disciplinares, em determinada altura, se reencontraram e geraram novas estruturas híbridas 

de conhecimento, algumas dotadas de autonomia. No dizer de Dogan (1986, p. 98), caso 

cruzássemos cada uma das doze principais ciências sociais entre si “obteríamos, em tese, 

uma malha de 144 quadrados. Alguns quadrados permaneceriam vazios, mas mais de três 

quartos deles seriam preenchidos por especialidades híbridas dotadas de alguma 

autonomia”. 

Ocorre que esse “grande paradigma do ocidente”, qual seja, o da especialização da 

ciência, que “separa o sujeito e o objeto, cada qual na esfera própria: a filosofia e a pesquisa 

reflexiva, de um lado, a ciência e a pesquisa objetiva, de outro” (MORIN, 2000, p. 26), 

atingiu, na segunda metade do século XX, situações alarmantes (POMBO, 2003), levando, 

em muitos casos, à preocupante fragmentação dos contextos, das globalidades e das 

complexidades humanas (LATOUR, 1994). Morin, um dos autores que combate o 

reducionismo e propõe o que chama de “pensamento complexo”, defendendo a religação 

dos conhecimentos, afirma que, nessas circunstâncias (2000, p. 40): 

 

[...] as realidades globais e complexas fragmentam- se; o humano desloca-

se; sua dimensão biológica, inclusive o cérebro, é encerrada nos 

departamentos de biologia; suas dimensões psíquica, social, religiosa e 

econômica são ao mesmo tempo relegadas e separadas umas das outras 

nos departamentos de ciências humanas; seus caracteres subjetivos, 

existenciais, poéticos encontram-se confinados nos departamentos de 

literatura e poesia. A filosofia, que é por natureza a reflexão sobre qualquer 

problema humano, tornou-se, por sua vez, um campo fechado sobre si 

mesmo. 

 

É de se dizer que a hiperespecialização, de alguma maneira, vai de encontro às 

biografias dos grandes fundadores da ciência moderna, especialmente os acima citados. Em 

geral, eram pessoas com formação pluridisciplinar, cujos conhecimentos atravessavam 

vários domínios do saber acadêmico. O próprio Descartes introduz seu “Discurso do 

Método” explicando que o livro se divide em seis partes onde são encontradas reflexões 

sobre matemática, física, religião, moral, medicina e filosofia. 

Em busca de restaurar a complexidade do conhecimento, que se desintegrou ao 

longo dos séculos com o surgimento das disciplinas, já que “o ser humano é a um só tempo 

físico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico” (MORIN, 2000, p. 15), vem surgindo nas 

últimas décadas propostas de religação dos saberes. Essas propostas receberam 

denominações sobre as quais ainda pairam muitas incertezas: multidisciplinaridade, 

transdisciplinaridade e, a mais conhecida, interdisciplinaridade – usada pela primeira vez em 

1937, pelo sociólogo Louis Wirtz (DOGAN, 1986). 

Pombo (2003) sugere que entendamos os prefixos multi (ou pluri), inter e trans como 

estágios de um processo gradual de interpenetração de partes antes separadas. Multi, a 
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primeira fase, estaria para o estabelecimento da relação e atuação em conjunto. Inter, traria 

consigo um esforço a mais para o enlace das partes, cruzando-as em uma espécie de 

complementaridade convergente. Já trans, a última etapa, seria a criação de um novo 

conteúdo a partir da fusão de seus agentes formadores. 

Se considerássemos essa proposta terminológica de maneira lúdica, nos 

depararíamos com os multi em várias circunstâncias da vida: na gastronomia, em pratos 

com variados condimentos, a exemplo daqueles produzidos com a parceria alho-cebola-

pimenta; na música, em espetáculos que agregam diferentes estilos de melodias; nos 

esportes, em multiatletas, como João Coelho Neto, o “Preguinho”, que obteve quase 

quatrocentas medalhas em nove modalidades esportivas15; na cromatologia, no rastro 

multicolorido deixado pela deusa-mensageira Íris quando atravessa o céu. Inter, nessa 

mesma brincadeira, estaria para o chimichurri ou para o curry, pois não se trata apenas de 

salpicar temperos diferentes, mas de combiná-los de maneira que seus elementos, ainda 

preservando suas características, se complementem. Da mesma forma, lembrar-nos-íamos 

do pot-pourri, miscelânea de estilos musicais; no esporte, do triatlo; e no espectro das cores, 

do furta-cor. Trans, por fim, seria, nesses domínios, o produto novo advindo da enxertia de 

duas plantas condimentosas; ou o samba e a salsa, que surgiram da fusão de ritmos; ou o 

nado sincronizado, que parece ser a mescla, a um só tempo, de natação, dança e ginástica; 

até chegar, talvez, a Flicts, a frágil e rara cor que nenhuma outra queria ser, mas que na lua 

transmutou-se na fusão de todas as outras (ZIRALDO, 1969). 

 

2. MÃES, VIOLÊNCIA, LUTO E DIREITOS HUMANOS 

 

 A pesquisa que procuramos desenvolver no Mestrado Interdisciplinar em Direitos 

Humanos surge a partir da vivência/análise das danosas consequências advindas da 

adoção de uma política que colocou no campo da ilegalidade criminal o consumo e o 

repasse de algumas substâncias aptas a afetar a capacidade humana de racionalizar e 

sentir. Substâncias essas que foram livremente ofertadas pela natureza e que 

acompanharam o multimilenar desenvolvimento de nossa espécie (CONRAD, 2001).  

Essa política é fruto de discussões jurídicas, médicas, religiosas, políticas e 

midiáticas que se acentuaram no início do século XX e que, na década 2010/2020, 

completam seu centésimo aniversário (BURGIERMAN, 2011; CONRAD, 2001; SAAD, 

2013). Ocorre que não há motivos para comemorar a data, pois os prejuízos decorrentes da 

adoção desse modo de gestão de algumas substâncias da natureza são gravemente 

                                                            
15 Conforme consta no site da revista Superinteressante. Disponível em: 
<http://super.abril.com.br/blogs/superlistas/tag/multiatletas/> Acesso em: 10 jun. 15 
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superiores aos supostos benefícios. O aumento da violência; o encarceramento em massa; 

a retomada da política manicomial e de internação compulsória; a criação de um poder 

paralelo, que concorre com a soberania do Estado (BUCHER, 1994) e o crescimento 

exponencial do número de pessoas que perderam suas vidas por estarem envolvidos com a 

“questão das drogas”, poderiam ser motivos deflagradores de um rol com extensos danos 

trazidos por essa política. 

Essas mortes geram um grande custo social em saúde e seguridade, por exemplo. 

Entretanto, a carga mais pesada é colocada sobre os ombros de quem sofre as violências 

relacionadas a essa opção política e a dor da ausência daqueles que foram exterminados 

em virtude dela: as mães. A intensidade do convívio, a responsabilidade social do simbólico 

papel da maternidade, o luto que carrega consigo e a lembrança ainda viva do filho agora 

morto fazem delas destacadas portadoras de experiências e narrativas de sofrimento que 

carecem de especial atenção do Poder Público e da Academia. 

Um olhar atento sobre as mães que lutam contra a violência praticada contra seus 

filhos parece deixar claro a existência de três grupos bastante específicos: aquelas que 

acreditam que os filhos foram vítimas inocentes da violência letal, pois não estariam 

relacionados com as situações que lhes teriam levado à morte, fazendo com que elas 

enveredassem em disputas para provar que seus filhos não eram “bandidos” (FARIAS e 

VIANNA, 2011); outras, que são mães de agentes de segurança, que também perderam 

seus filhos no campo da violência; e aquelas rejeitadas pelos dois primeiros grupos, pois 

seriam tão perigosas quanto seus filhos, sendo consideradas mães de “bandidos” e 

“traficantes”, o que as colocaria em um lugar de não-direito a se indignar publicamente ou 

lamentar-se da morte dos filhos, já que se trataria de uma morte justa.  

Falar dessas mães é tocar em sensíveis pontos que podem ser acessados por 

caminhos diferentes, construídos a partir das diversas especialidades do saber. As mulheres 

que compõem o último grupo citado, em boa medida, sofrem “lutos desautorizados”, 

conceito da Psicologia para os casos em que há interdição do direito de se enlutar 

(PARKES, 1198; KOVACS, 2008). Situações semelhantes a essa são aquelas 

experimentadas, por exemplo, após o abandono do filho ou após o aborto provocado, na 

separação após a barriga de aluguel ou com a morte de amantes em situação de adultério. 

Os lutos das mães que pretendemos pesquisar seriam desautorizados porque seus filhos, e 

elas próprias, reflexamente, seriam vítimas de um processo de estigmatização (GOFFMAN, 

1978).  

A extrema facilidade de eliminação da vida humana, nossa vulnerabilidade à perda e 

o luto que se segue, são examinados por outros autores, que defendem que as 

possibilidades de experimentação do luto seria desigual: “a distribuição diferencial da dor 
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que decide que classe de sujeito merece um luto e que classe de sujeito não, produz e 

mantém certas concepções excludentes de quem é normativamente humano: o que vale 

como uma vida vivível e uma morte lamentável?” (BUTLER, 2006, p. 16).  

Na visão de outros, talvez algumas mortes não mereçam luto, por não existir vida 

anterior significativamente aceita como humana. Os jovens traficantes filhos dessas mães 

seriam seres disponíveis para o livre e impune extermínio da vida em sociedade tal qual o 

homo sacer de Agamben (2007) ou os judeus na Europa da primeira metade do século XX, 

que, após serem desnacionalizados, teriam se tornado “refugo da terra” (ARENDT, 1998). 

Ou, ainda, vítimas de agressivas políticas de lei e ordem, que nasceram nos Estados Unidos 

da América, e se transformaram em modelos de criminalização da miséria e em estratégia 

de fazer crescer um Estado policial-penal de exclusão dos indesejáveis (WACQUANT, 

2001). 

De mais a mais, apenas visitando conceitos de diversos campos disciplinares 

poderemos examinar as conexões dessa política com o Direito - que se enuncia, 

principalmente, por meio das Convenções internacionais de Combate às Drogas e pela Lei 

nº 11.343/06; com as ciências da saúde, especialmente a Farmácia e a Neurociência, para 

entender mitos e verdades acerca dos efeitos físicos de algumas substâncias (HART, 2014); 

com a Antropologia e a Sociologia para entender as interações dessas mães e desses 

jovens na malha social de violência e exclusão onde transitam. 

 Mais que isso, discutir a “questão das drogas” parece ir além da interdisciplinaridade, 

pois estamos a lidar não apenas com ramos científicos, mas com a interação 

homem/natureza e com as ligas existentes entre ciência, política, religião e sabedoria 

popular. Talvez se trate de um importante exemplo de algo verdadeiramente híbrido, na 

perspectiva de Latour (1994). Para ele, os híbridos são produtos da atividade humana na 

natureza, não puramente naturais nem puramente humanos, mas construídos na relação 

homem-natureza. A prática de purificação dos modernos teria produzido um mundo a partir 

da separação entre o humano e o não-humano, da política e da ciência, do poder e do 

laboratório. Em outras palavras, inventaram “nosso mundo moderno, um mundo no qual a 

representação das coisas através do laboratório encontra-se para sempre dissociada da 

representação dos cidadãos através do contrato social” (LATOUR, 1994, p. 33) 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Trata-se de um projeto que examina o direito à dignidade humana dessas mães e o 

direito à vida de seus filhos em busca de auxiliar na construção de mecanismos teóricos que 

viabilizem a rediscussão da atual política antidrogas vigente no país. 
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Esse projeto herda, como não poderia deixar de ser, contribuições dos diversos 

“especialistas híbridos”, com suas experiências, línguas, concepções de mundo e variadas 

formações acadêmicas, com os quais tivemos a honra de compartilhar aprendizados no 

período do curso. A esse grupo de “violadores de fronteiras”, composto por antropólogas, 

psicólogos, internacionalistas militantes, odontólogas, justeólogos-cineastas, 

jushistoriadores da Pedagogia, filósofas, sócioambientalistas, dentre outros, de todas as 

cores e afetividades, que nos provaram que o cruzamento de especialidades é possível e 

enriquecedor: Tenharêtê!16 
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 EDUCAÇÃO: UMA DISCUSSÃO NO CAMPO DOS DIREITOS HUMANOS DE 

CARÁTER INTERDISCIPLINAR 

Fernanda Alves de Oliveira 17 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho consiste em um resumo expandido do pré-projeto de pesquisa 

interdisciplinar em Direitos Humanos, tendo como temática “O Programa Territórios da 

Cidadania e as ações para a Educação do Campo: uma defesa da educação enquanto um 

dos Direitos Humanos.” Buscando perceber quais são as ações desenvolvidas pelo 

Programa Territórios da Cidadania, ao que se refere à Educação e a efetivação desta como 

um Direito Social e Humano.  

Sendo os Direitos Humanos um campo de estudos de caráter interdisciplinar, neste 

resumo expandido busca-se justificar a relevância e articulação da temática no campo dos 

Direitos Humanos e por que a opção pela interdisciplinaridade.  

 

1. A EDUCAÇÃO COMO DIREITO SOCIAL E HUMANO 

 

Nesta escrita propõe-se uma discussão sobre a educação como uma discussão do 

campo dos Direitos Humanos de caráter interdisciplinar, para justificar a escolha dessa 

abordagem, faz-se necessário refletir a educação como um direito social e humano, com o 

foco no direito da criança do campo a educação, vezes que o direito a educação 

encontrasse presente no Art. 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. 

O direito ao acesso a cultura, à educação e à ciência esta estabelecido no Art. 23 da 

Constituição Federal de 1988, a qual ressalta ser “competência comum da união, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos municípios: proporcionar os meios de acesso à cultura, à 

educação e à ciência;” 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) em seu Art. 53 aponta a educação 

como um direito assegurando que,  

  
A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: I - igualdade de 
condições para o acesso e permanência na escola; II - direito de ser 
respeitado por seus educadores; III - direito de contestar critérios 
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avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; IV - direito 
de organização e participação em entidades estudantis; V - acesso à escola 
pública e gratuita próxima de sua residência. (BRASIL, 1990) 

 

1.1 A educação do/no campo: O direito a uma educação diferenciada 

Como todas as crianças, a criança do campo brinca, imagina e 
fantasia, sente o mundo por meio do corpo, constrói hipóteses e 
sentidos sobre sua vida, sobre seu lugar e sobre si mesma (SILVA e 
PASUCH, 2010, p. 01). 

 
A educação do/no campo encontra-se como excludente, ao que compete às ofertas e 

oportunidades de direito à escola. Sabe-se que um dos grandes desafios presentes no 

campo é o conflito entre o trabalho e a escolarização, uma vez que “[...] a escola pode ser, 

para essas crianças, tanto a esperança para livrar-se da enxada, deixar a vida no campo, 

quanto à de permanecer e ver crescer a família, prosperar, adquirir e cultivar a própria terra” 

(PRADEM, 2004, p. 58). Trocar a enxada pelos livros pode ser uma boa escolha, desde que 

a educação proposta seja pensada e articulada com as vivências e experiências das 

crianças do campo. Portanto, faz-se necessário um olhar atento para a educação do campo, 

sobretudo a garantia do acesso e permanências dessas crianças na escola.  

Percebe-se na literatura a educação do campo como diferentes espaços, sendo que 

o primeiro a ser mencionado é que se trata de um espaço de luta, sendo essa, sobretudo, 

política. Conforme destaca Toledo (2005, p. 58), “às políticas de Educação do Campo, ao 

longo da história republicana brasileira, raras vezes foram oferecidas diretrizes específicas, 

configurando uma posição marginal na agenda pública”.  A luta da educação do campo é 

por um espaço de direitos políticos, de transição das margens para o centro, percebendo-as 

como um espaço educacional que se encontre aberto a discussões para propostas de 

melhoria na qualidade.  

Hage (2006) aponta, ainda, que os artigos 23 e 28 da LDBEN (9394/96) estabelecem 

que cada sistema de ensino tem a liberdade de promover as adaptações necessárias para 

que a Educação Básica  seja ofertada com  qualidade, indicando a possibilidade de 

definição do currículo da organização escolar, do planejamento, do calendário, entre outros 

elementos. Perceber essa possibilidade de adaptação significa entender as especificidades 

da educação do campo, uma vez que se deve pensar no ciclo agrícola, nas condições 

climáticas e no trabalho no campo – elementos que, muitas vezes, colaboram para o 

fracasso escolar.  

Considerar a educação do campo como um espaço de contraste entre a legislação e 

a realidade é perceber que muitos dos artigos presentes nas Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas Escolas do Campo (RESOLUÇÃO CNE/CEB 1, DE 3 DE ABRIL DE 

2002) não fazem parte do cotidiano da educação camponesa.  
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As situações de precariedade no trabalho docente, o difícil acesso, a inviabilização 

em investimentos na formação de professores, entre outros, associam a Educação do 

Campo aos prejuízos na aprendizagem. Perceber essa situação de precariedade demanda, 

consequentemente, pensar em mudança, mudança do olhar excludente, na legislação, na 

forma de luta dos movimentos sociais, nos investimentos, entre outros elementos. Conforme 

descreve Ferri (1994, p. 12): 

 

Tão somente quatro paredes, um armário com o mínimo de material, quadro 
de giz, crianças tímidas, com o olhar atento, deslumbradas com a 
possibilidade de aprender coisas novas, um professor com a tarefa de 
ensinar e a sensação de que o que saber não serve para aquela realidade, 
de que não sabe trabalhar com a diversidade do grupo [...]   

 

  Nesse sentido vale ressaltar que de acordo com as legislações vigentes a 

Educação do Campo é fruto do reconhecimento da necessidade de uma proposta de 

educação de qualidade para as pessoas que vivem no ambiente rural. De acordo com os 

cadernos SECAD18/MEC 2007, “[...] esse reconhecimento extrapola a noção de espaço 

geográfico e compreende as necessidades culturais, os direitos sociais e a formação integral 

desses indivíduos” (BRASIL, 2007, p. 9). 

Refletir sobre uma educação do/no campo é levar em consideração as necessidades 

e especificidades de um ensino pensado para e pelos moradores do campo.  Estes, de 

acordo com a Resolução 02/2008 do Conselho Nacional de Educação (CNE), abrangem os 

trabalhadores dos movimentos sociais, quilombolas, pescadores, extrativistas, ribeirinhos, 

caiçaras, indígenas, assentados, entre outros.  

 

2 UMA PESQUISA DE CARÁTER INTERDISCIPLINAR  

 

Santos (2008) ao escrever a obra “Um discurso sobre as ciências” apresenta 

contribuições referente ao dilema da ciência moderna, ou seja, o conhecimento disciplinar 

expondo que,  

 
[...] o seu rigor aumenta na proporção direta da arbitrariedade com que 
espartilha o real. Sendo um conhecimento disciplinar, tende a ser um 
conhecimento disciplinado, isto e, segrega uma organização do saber 
orientada para policiar as fronteiras entre as disciplinas e reprimir os que as 
quiserem transpor. [...] E hoje reconhecido que a excessiva parcialização e 
disciplinarizacão do saber cientifico faz do cientista um ignorante 
especializado e que isso acarreta efeitos negativos. (SANTOS, 2008, p. 74) 

 

                                                            
18 Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. 
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Santos (2008) nos convida a refletir sobre a ciência e sua disciplinalização, 

repercutindo em uma parcialização do conhecimento cientifico, e as hiperespecializações. 

Surge à figura dos ultraespecialistas, desta forma Santos (2008) faz a crítica a criação de 

novas disciplinas para resolver os problemas produzidos pelas antigas, reproduzindo o 

mesmo modelo de cientificidade. Ao qual complementa,  

 
As tecnologias preocupam-se hoje com o seu impacto destrutivo nos 
ecossistemas; a medicina verifica que a hiperespecializacão do saber 
medico transformou o doente numa quadricula sem sentido quando, de 
facto, nunca estamos doentes senão em geral; a farmácia descobre o lado 
destrutivo dos medicamentos, tanto mais destrutivos quanto mais 
específicos, e procura uma nova logica de combinação química atenta aos 
equilíbrios orgânicos; o direito, que reduziu a complexidade da vida jurídica 
a secura da dogmática, redescobre o mundo filosófico e sociológico em 
busca da prudência perdida; [...]. (SANTOS, 2008, p. 75) 

 

Diante do campo de estudos da interdisciplinaridade não desconsidera-se o 

especialista, e sim propõe uma articulação entre os conhecimentos especializados. Leff 

(2001) ao refletir sobre a possível articulação das ciências na relação natureza – sociedade 

expõe que a interdisciplinaridade “surge como uma necessidade prática de articulação dos 

conhecimentos, mas constitui um dos efeitos ideológicos mais importantes sobre o atual 

desenvolvimento das ciências, por apresentar- se como o fundamento de uma articulação 

teórica.” (LEFF, 2001, p. 36) 

A partir da necessidade de articulação dos conhecimentos Roberto Cardoso de 

Oliveira (1995) ao refletir sobre a ciência, a Antropologia e a crise dos modelos explicativos 

apresenta como sugestão de ampliação do campo disciplinar a “fusão de horizontes” de 

comunicação para compreender o Outro. Destacando que para compreender o outro faz-se 

necessário fundir os horizontes, e isso se faz mediante  ampliação do próprio horizonte da 

pesquisa, incorporando, em alguma escala, outros horizontes.  Desta forma destaca, “que 

nessa fusão de horizontes o pesquisador apenas abre espaço à perspectiva do Outro, sem 

abdicar da sua, uma vez que o seu esforço será sempre o de traduzir o discurso do Outro 

nos termos do próprio discurso de sua disciplina.” (OLIVEIRA, 1995, p. 223). 

Muitos são os autores que assim como Leff (2001, p. 36) apresentam a 

interdisciplinaridade como uma metodologia de pesquisa, ora “para o avanço do 

conhecimento como para a resolução de problemas práticos”. Mediante esse pensamento 

metodológico e estrutural Leff (2001, p. 36) ressalta que “A metodologia interdisciplinar 

propôs se também como a busca das homologias estruturais entre diversas disciplinas que 

respondem a diferentes processos da realidade [...]”.  

Contudo Medrado e Lima (2014, p. 12) problematizam a utilização da 

interdisciplinaridade apenas como técnica de realização de uma pesquisa.   Questionando “a 

utilização do termo interdisciplinaridade apenas como uma espécie de justificação 
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estritamente técnica, uma interdisciplinaridade instrumental, criada para a descrição de sua 

regulação em detrimento da análise e interpretação conceitual/teórica dos problemas de 

pesquisa.” 

Mediante os vários conceitos já teorizados, faz se necessário mencionar que 

utilizaremos neste trabalho a ideia de interdisciplinaridade como um termo que vem sendo 

utilizado para nomear a desconstrução dos muros disciplinares com a premissa do 

cruzamento ou interpelações de especialidades.  Conforme expõe Medrado e Lima (2014, p. 

11) “Seria uma espécie de novo campo do conhecimento, estruturado na interconexão 

necessária das especialidades, cujo propósito, vem sendo utilizado na solução de 

problemas complexos que à ciência fragmentada faltam mecanismos de superação.” Esta 

por sua vez se propõe como a superação da visão restrita de mundo, à promoção de uma 

compreensão adequada da realidade e à produção de conhecimento. 

 

2.1 A interdisciplinaridade no campo dos Direitos Humanos.  

 

Ao que se compete ao caráter interdisciplinar nos estudos dos Direitos Humanos, 

faz-se necessário mencionar que este por si só é interdisciplinar, uma vez que os Direitos 

Humanos não estão positivados no campo do Direito e sim nas diferentes áreas do 

conhecimento. Por vezes, a garantia dos Direitos Humanos, encontra-se como  uma agenda 

em disputa, com componentes políticos, econômicos e sociais, desta forma optou-se por 

estar sensível para construir um conhecimento novo, que não esta posto, mas que se faz 

relevante abrir para discussão, sendo este através da interdisciplinaridade.  

Entretanto percebe-se a necessidade de articular-se de forma inovadora, 

despertando o interesse de diferentes áreas do conhecimento a colocar-se a serviço do 

enfrentamento dos problemas de efetividade dos direitos humanos. Contudo os estudos que 

se tem por objeto os direitos humanos não se reduzem ao caráter disciplinar, fazendo se 

necessário, diálogos entre especialidades de diferentes áreas, mas também entre saberes, 

disciplinares e não disciplinares.  

Para Dogan (1996) a interdisciplinaridade se faz possível através de um 

direcionamento específico, pautada por assuntos e não pela mistura ou junção de disciplinas 

inteiras. Desta forma é preciso delimitar um assunto ou temática a qual se propõe um 

dialogo interdisciplinar. No caso desta pesquisa optou-se pela temática da Educação como 

um direito social e humano.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Existem algumas temáticas que extrapolam os limites disciplinares, fazendo-se 

necessária um diálogo interdisciplinar, como por exemplo, a Cidadania, os Direitos Humanos 

a igualdade e diferença, as reivindicações sociais entre outras muitas que poderíamos 

elencar. 

Ao que se compete à temática que será desenvolvida nesta pesquisa, ou seja, “As 

Ações dos Programas Territórios da Cidadania para a efetivação do Direito da Criança do 

campo a Educação” esta se apresenta como um tema que ultrapassa os limites 

disciplinares, uma vez que encontra-se imbricado questões referente as políticas públicas, 

modelos de desenvolvimento, concepções de  educação, cidadania e Direitos Humanos. 

Dessa forma propõe-se a superação das barreiras disciplinares, com a intencionalidade de 

apoiar-se em uma abordagem interdisciplinar, na tentativa de compreender este fenômeno 

em sua integralidade ou de forma menos fragmentada e distante da realidade. 

Neste sentido Pinto e Bastiani (2012) trazem algumas contribuições quanto ao 

caráter interdisciplinar nas pesquisas em direitos humanos, afirmam que, 

 
[...] deve superar uma visão única e articular os conhecimentos e conteúdos 
com a finalidade de possibilitar o olhar para o mesmo objeto sob 
perspectivas diferentes, viabilizando um processo educativo plural, 
integrado e significativo. Por outros termos, o que se busca na 
interdisciplinaridade é a tentativa de superar uma visão isolada e 
descontextualizada, objetivando a formação de um sujeito crítico a partir da 
vivência de uma realidade global e interativa. Pensar a interdisciplinaridade 
é preocupar se com os diferentes níveis de aprendizagem e com as 
distintas áreas do conhecimento, com vistas a autonomia e a participação 
política dos sujeitos de direitos. (PINTO e BASTIANI, 2012, p. 275) 

 

Contudo, a temática aqui elencada a ser discutida, não se restringe ao campo 

educacional, mas abrange o campo de estudos dos Direitos Humanos, por compreender 

que neste campo que encontra-se em disputa, torna-se possível um dialogo interdisciplinar, 

mediante o discurso de igualdades de direitos, e direitos diferenciados,  a educação como 

direito de todos, mas de uma educação diferenciada que leve em consideração as 

especificidades sociais, seja ela para os povos do campo, indígenas, quilombolas, entre 

outros grupos que compõe as diversidades sociais, culturais e econômicas.  
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O DISCURSO FORMADOR DOS DIREITOS HUMANOS E A ESTRUTURAÇÃO DA 

JUSTIÇA TRANSICIONAL BRASILEIRA: POR UMA ABORDAGEM A PARTIR DA 

VÍTIMA 

Germana da Silva Leal19 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho serão apresentados alguns aspectos sobre a temática de pesquisa 

relacionada à formação do sentido atribuído ao discurso dos direitos humanos na transição 

político-democrática brasileira e a consequência para o embasamento da ideia de justiça 

transicional no país tendo como norte a inquirição sobre o tratamento dispensado à vítima 

do regime autoritário. 

Preliminarmente, será realizado um breve panorama sobre o estudo como o intuito 

de contextualizá-lo. Para isso, serão delimitados alguns aspectos de ordem teórico-

metodológica, como, por exemplo, o tema e a problematização estabelecidos, bem como o 

objetivo a ser alcançado e a ideia pela qual se direciona a pesquisa. Além, ainda, do 

caminho de investigação adotado e os materiais a serem utilizados na consecução desta. 

Mais adiante, será realizada uma demonstração dos aspectos concernentes ao 

estudo dos direitos humanos dentro da temática proposta. Será feita uma abordagem no 

sentido de demonstrar como a pesquisa se situa no campo de atuação desses direitos e, 

além disso, a necessidade de intervenção desta seara do conhecimento no tocante ao 

manuseio dos elementos estudados. 

Em seguida, o presente trabalho cuidará da abordagem interdisciplinar necessária ao 

deslinde do tema de estudo, demonstrando as categorias do conhecimento por meio das 

quais serão feitas as considerações propostas. Concebe-se, nesse ponto, que somente por 

meio da utilização de mecanismos pertinentes à interdisciplinaridade é que será possível, 

com acuidade e esmero, atingir o objetivo almejado. 

Dessa forma, admite-se a necessidade primordial de observância dos direitos 

humanos no tratamento do tema proposto, a fim de se buscar um novo caminho por meio do 

qual se consiga a defesa e efetivação desses direitos, assim como dentro de uma 

perspectiva interdisciplinar de respeito às searas do conhecimento, tendo como norte, seus 

limites e considerações. 
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Direitos Humanos. Orientador: Dr. João Henrique Ribeiro Roriz. 
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UM BREVE PANORAMA SOBRE A PESQUISA 

 

A pesquisa proposta almeja estudar a atribuição de sentido conferida ao termo 

“direitos humanos” na Carta Política brasileira - a partir dos debates travados na Constituinte 

87/88 - no contexto da transição político-democrática e as possíveis consequências para a 

estruturação da justiça transicional no país. Para isso, parte do pressuposto de que o 

discurso sobre os direitos humanos, ali proferido, foi influenciado por uma concepção 

generalizada e imprecisa. 

Adota como ponto de partida a concepção de que tal discurso, na realidade 

brasileira, tem se delineado a partir do processo de redemocratização ocorrido após os vinte 

e um anos de regime militar e é conduzido na perspectiva de que a passagem do regime 

autoritário para o democrático foi embasada numa ideia de “direitos humanos”, 

fundamentada e difundida na necessidade de “pacificação social”, tendo em vista a não 

sustentação do regime outrora vigente. 

Logo, o discurso de pacificação significou, nesse sentido, uma série de concessões e 

de acordos entre os representantes dos dois regimes, incluindo não submeter os agentes 

estatais ao julgamento dos crimes praticados, assim como em não dar à vítima a devida 

importância diante das atrocidades outrora cometidas. Tanto com relação ao respeito por 

seus direitos, amplamente concebidos, e às devidas formas de reparação, bem como, em 

sequer dar-lhe voz diante do passado. 

Por sua vez, a justiça de transição ou transicional é compreendida como o conjunto 

de medidas adotadas após o fim de regimes autoritários ou de guerras para enfrentar as 

violações aos direitos humanos do passado, fundando-se na presunção de que o Estado 

democrático não pode ser construído sobre a impunidade de crimes praticados contra a 

humanidade (ABRÃO; GENRO, 2012). 

Desse modo, admite-se na pesquisa, que os aspectos estruturantes da justiça de 

transição brasileira se pautaram por um legado de “esquecimentos” das arbitrariedades 

conduzido pela manipulação do discurso em torno da ideia de direitos humanos. 

Problematiza-se, portanto, a respeito das consequências para as bases fundadoras 

da justiça de transição brasileira, sob a ótica do tratamento dispensado à vítima, tendo-se 

como suporte o sentido genérico conferido aos direitos humanos. Acredita-se, neste ponto, 

que tal como foram gestados esses direitos, houve prejuízo para a configuração da ideia e 

prática da justiça transicional e, objetiva-se compreender como a construção deste sentido 

implicou nos aspectos de estruturação desta.  

Nessa ótica, é proposto um caminho qualitativo de investigação, no qual são 
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utilizados como materiais de pesquisa os anais da Constituinte e o quinto capítulo do 1º 

Volume do relatório final da Comissão Nacional da Verdade - CNV, além da análise 

bibliográfica pertinente.  

Assim, concebe-se que o estudo é de extrema relevância para o campo dos direitos 

humanos, na medida em que todo um arcabouço de ideias é gerado em torno de um 

discurso, influenciando na formação de conceitos e na aplicação destes. O que resulta, 

muitas vezes, em medidas que não contribuem na resposta a violações, mas, ao contrário, 

acabam por disseminá-las. 

 

O OLHAR PELA SEARA DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Primeiramente, convém esclarecer que dado o tema de pesquisa proposto - o 

discurso atribuído aos direitos humanos na consolidação formal do processo de 

redemocratização do país e a justiça de transição -, além de serem necessários elementos 

de várias searas do conhecimento para o seu manuseio, é exatamente um tema de 

investigação sobre a própria ideia de direitos humanos difundida na realidade brasileira. 

Isto é, para se entender por meio de qual sentido tais direitos foram abordados e, 

assim, admitir que não abarcaram a necessidade de consolidação de medidas de justiça na 

seara transicional, é, sobretudo, necessário que se delineie como foi gestado o discurso 

sedimentador desses direitos. Neste ponto, a observância da trajetória de aplicação dentro 

de um contexto mundial, influenciador de aspectos nacionais e da indeterminação com a 

qual foi concebido, são fatores decisivos para se traçar um mapeamento de investigação. 

Nesse sentido, Moyn (2010) acentua que a ideia de direitos humanos está associada 

à percepção de ideais morais e políticos mais elevados, de modo que para os cidadãos, 

acha-se incluso na expressão um conjunto de possibilidades que inclui desde as liberdades 

individuais indispensáveis até princípios mais expansivos de proteção social. 

Todavia, para o autor, o termo comporta um significado muito maior, implicando 

numa agenda de desenvolvimento global capaz de transformar o mundo num espaço onde a 

dignidade de cada indivíduo goze de proteção internacional e, nessa perspectiva, ofereça a 

possibilidade de as mais diversas vítimas almejarem uma vida melhor juntamente com os 

Estados ou, denunciando-os, quando estes violarem as normas mais básicas.  

Segundo Moyn (2010), não há um consenso sobre a genealogia dos direitos 

humanos e, comumente, ocorre a confusão de se associar a origem desses direitos à 

tragédia do holocausto e suas derivações. Somente a partir de 1970, impulsionado por 

vários eventos cruciais, é que se deu, segundo o autor, o desenvolvimento da ideia em torno 

dos direitos humanos, o que culminou em sua rápida propagação vindo a despertar a 
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curiosidade tanto de intelectuais como dos mais variados grupos de ativistas, bem como de 

políticos. 

Passaram, portanto, a ser invocados em todo o mundo e como nunca antes se tinha 

visto. Houve, segundo Moyn (2010), uma generalização do termo e o sentido a este 

atribuído foi sendo ocupado por demandas das mais variadas naturezas e pelos diversos 

grupos sociais. Isto é, a ideia de direitos humanos passou a ser evocada sem que houvesse 

um contorno definido e preciso do termo. Logo, tanto as causas defendidas pelos Estados, 

como as vítimas de violações e a própria sociedade civi,l de maneira geral, passaram a 

levantar a bandeira de defesa de tais direitos quando lhes fosse conveniente advogar suas 

ideias e reivindicações. 

Nessa perspectiva, ao se tratar da transição político-democrática, o olhar empregado 

na pesquisa é voltado para o tratamento conferido à vítima da repressão institucionalizada 

promovida pelo ente estatal. Logo, procura-se compreender a forma de tratamento conferida 

ao vitimado e, portanto, sob a ótica de defesa e promoção dos direitos humanos. 

Admite-se que o que se chamou de “respeito aos direitos humanos” foi, na verdade, 

uma tentativa de, apressada e descuidadamente, mudar-se formalmente de um regime a 

outro. De modo que o aspecto relacionado aos direitos daqueles que foram vítimas do 

regime anterior, além de não terem sido considerados, foi conduzido pela ideia de que a 

transição poderia ocorrer sem que se observasse o conjunto de medidas necessárias ao 

que, nos dias atuais, convém se denominar justiça de transição. 

Nessa ótica, concebe-se que a vítima - entendida de maneira ampla como o ser 

humano, feito objeto pelas violações - não é tratada sob uma perspectiva ética diante da 

violência sofrida, mas relegada a um lugar secundário, no qual nem mesmo voz possui 

diante do passado. Dito de outro modo, o olhar propiciado pelos direitos humanos permite 

que se extravasem técnicas e procedimentos legais a fim de se conceder à vítima um novo 

papel. 

Segundo Ruiz (2010), é inegável a necessidade de adoção, diante dos vitimados, de 

uma nova forma de se conceber a justiça. Isto é, de maneira que estes ocupem o lugar 

central do debate, como protagonistas da violência outrora vivida, pois só assim, serão 

respeitados em sua condição tendo, portanto, a dignidade de ser humano restabelecida. 

Dessa forma, o respeito aos direitos humanos e sua efetivação, passa, antes de 

tudo, por um delineamento preciso e claro do termo. Tendo em vista, que da forma como tal 

discurso foi gestado e difundido na Constituição brasileira, oriundo dos debates políticos 

travados, não parece ter alcançado a vítima do regime de exceção vivido no país durante os 

vinte e um anos de regime militar.  
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POR UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR 

 

No intuito de elucidar e desenvolver os pontos de discussão, a pesquisa acha-se 

conduzida sob uma ótica interdisciplinar, uma vez que o próprio tema possibilita dialogar, 

por exemplo, com a política e com o direito permitindo entre essas áreas a interlocução com 

os direitos humanos. 

A interdisciplinaridade é, portanto, construída a partir das relações de segunda 

ordem, ou seja, é alicerçada por meio do estabelecimento de analogias. O que significa 

respeitar os limites de cada área do conhecimento, de modo que continuem preservando as 

suas fronteiras.  

Nesse sentido, An- na’im (2012), acentua que os limites estritos de disciplinas não 

permitem a exploração em todas as perspectivas almejadas. Uma vez que cada disciplina 

tem suas falhas, trabalhando com mais de uma categoria do conhecimento é possível 

superar ou minimizar as consequências de tais falhas, contribuindo assim para uma maior 

compreensão das questões e preocupações inter-relacionadas. Para ele, a 

interdisciplinaridade é essencial em todos os aspectos da teoria e da prática dos direitos 

humanos. 

Nessa ótica, a pesquisa procura mesclar aspectos atinentes às considerações 

histórico-filosóficas sobre a evolução do conceito de direitos humanos difundido no discurso 

dos debates da ANC e as considerações sobre a vítima, no tocante às violações ocorridas e, 

portanto, à necessidade de uma justiça a ela voltada. Além da visão política sobre a 

transição democrática e do arcabouço jurídico-político no tratamento dos instrumentos da 

justiça transicional.  

Almeja-se, portanto, estabelecer um diálogo entre essas searas do conhecimento, 

com o intuito de se promover uma maior abrangência na discussão, tendo em vista a 

necessidade de recomposição substancial daquelas esferas de integração e regulação 

social destruídas pelo regime autoritário.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho procurou demonstrar a necessidade de se estabelecer um 

diálogo entre determinadas searas do conhecimento, portanto, utilizando-se de uma 

abordagem interdisciplinar, no que se refere ao tratamento do tema referente à formação do 

discurso dos direitos humanos e do impacto deste na estrutura da justiça de transição 

brasileira. 

Cuidou, nesta medida, de apresentar a adoção de uma perspectiva voltada à defesa 
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e promoção de tais direitos, concernente ao modo de tratamento dispensado à vítima 

quando da transição político-democrática brasileira, tendo em vista a generalização e 

indefinição por meio do qual foi concebido o discurso atribuído a esses direitos.  

Nesse sentido, a partir da concepção de que os instrumentos utilizados pelo Estado 

para a propositura de uma espécie de violência institucionalizada decorrente do regime 

ditatorial e repressor, buscou-se demonstrar o papel de uma perspectiva voltada para a 

colocação da vítima no centro do debate, uma vez que o próprio ente estatal seria, em tese, 

no Estado de Direito, o responsável por promover situações de segurança dentro da 

sociedade. 

A abordagem do tema sob a ótica interdisciplinar foi explanada como de 

imprescindível importância, uma vez que a própria temática permite ser concebida desta 

maneira. Além disso, para uma maior abrangência investigativa, foi concebido que a 

interlocução entre as áreas do conhecimento apontadas favorecem a discussão proposta. 

Dessa forma, buscou-se demonstrar a necessidade de colocação dos aspectos 

relacionados aos direitos humanos intercalados com as demais searas do conhecimento 

com o intuito de elucidar alguns sentidos atribuídos a tais direitos, no contexto histórico de 

redemocratização, a fim de se compreender o impacto resultante para a transição política 

consubstanciada na conformação da justiça transicional brasileira. 
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A ASSISTÊNCIA HUMANIZADA EM UM SERVIÇO DE SAÚDE GARANTE OS 

DIREITOS HUMANOS DA PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS? 

Marta Rezende Spini20 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Essa dissertação destina-se a verificar se uma assistência diferenciada a partir de 

uma equipe multiprofissional de saúde que tenha como premissa a humanização possa 

garantir os direitos humanos da pessoa com deficiência e sua família. A pesquisa será 

realizada em uma organização social sem fins lucrativos que dá assistência a pessoas com 

necessidades especiais. É um serviço que desenvolve ações clínicas na instituição e na 

sociedade, tendo um impacto social na comunidade local e regional. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A trajetória dos direitos humanos da pessoa com deficiência no Brasil tem se 

pautado por meio de políticas públicas que tem como diretriz a valorização da pessoa 

enquanto cidadã. Em julho de 2008, surge a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência da Organização das Nações Unidas (ONU) trazendo uma mudança na 

compreensão sobre a deficiência, modificando a terminologia de “deficiente”, “portador de 

deficiência”, para pessoa com deficiência, destacando a pessoa em primeiro lugar: 

 
Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 
com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdades de condição com as demais pessoas (Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ONU 2008).  

  

Essa conquista e mudança na visão da pessoa com deficiência enquanto pessoa 

com direitos também tem ocorrido na assistência da saúde. Uma ampliação desse olhar foi 

o desenvolvimento da Humanização na saúde e consequentemente na assistência à pessoa 

com deficiência. 

A Humanização na saúde, segundo Rios (2009), surgiu a partir de várias iniciativas 

tendo o nome de humanização em suas ações: na luta anti-manicomial (Saúde Mental), 

movimento feminista pela humanização do parto e nascimento e outros. Dessa forma, vários 
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hospitais, especialmente do setor público, iniciaram ações que chamaram de 

“humanizadoras”. De acordo com essa autora, eram ações que tornavam o ambiente 

hospitalar mais afável, mas não modificavam substancialmente a organização do trabalho 

ou seu modo de gestão. Mas, mudanças foram ocorrendo e hoje a Humanização se faz 

presente de forma concreta em várias instituições. Rios (2009) salienta que a Humanização 

tem sua fundamentação no respeito e valorização da pessoa humana, constituindo-se como 

um processo que busca a mudança na cultura institucional através de um compromisso 

ético e de métodos para as ações de atenção à Saúde e gestão de serviços. Destaca 

também como recurso técnico importante a escuta do paciente e sua família na busca do 

diagnóstico da doença e da adesão ao tratamento.  

Inicialmente o atendimento à pessoa com deficiência privilegiava uma intervenção 

focada na recuperação da função tendo um olhar somente para a patologia, mas no 

momento atual esse olhar tem sofrido uma mudança, no sentido de ter um olhar para a 

funcionalidade e a inserção social da pessoa assistida e sua família. A Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), em sua 

10ª Revisão (1989), surgiu a partir da Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma 

classificação para ser incorporada pelo Sistema de Saúde no âmbito internacional. Segundo 

Farias & Buchala (2005), buscando ampliar e conhecer mais sobre as conseqüências das 

doenças, posteriormente foi criado a CIDID (Classificação Internacional das Deficiências, 

Incapacidades e Desvantagens, 1976) em caráter experimental. Mas, segundo as autoras, 

descobriu-se que essa classificação não relacionava as dimensões que a compunham, não 

abordava os aspectos sociais, ambientais e outros. Foi criada então a Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF, 2003) que propõe uma 

substituição do enfoque negativo da deficiência e da incapacidade por uma “perspectiva 

positiva, considerando as atividades que um indivíduo que apresenta alterações de função 

e/ou da estrutura do corpo pode desempenhar, assim como sua participação social.” (2005, 

p.1). A CIF representa uma mudança no pensamento e no trabalho com a deficiência e a 

incapacidade, constituindo-se como um instrumento importante para a avaliação das 

condições de vida e para a promoção de política de inclusão social. 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, segundo 

Lopes (2014), tem como base conceitual a mudança da perspectiva médica e assistencial 

para a visão social da deficiência. Destaca que a Convenção traz como novo parâmetro a 

concepção de que ao possibilitar recursos de acessibilidade e apoios à pessoa com 

deficiência, o que é considerado como limitação funcional não se impõe como obstáculo ao 

exercício de seus direitos e que dessa forma, a sociedade se torna corresponsável pela sua 

inclusão. Destaca ainda que o modelo social determina que as barreiras arquitetônicas, de 
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comunicação e atitudinais devem ser retiradas para promover a inclusão das pessoas com 

deficiência. Dessa forma, uma entidade que promova um atendimento multiprofissional 

tendo como premissa a humanização no seu atendimento, mas tendo também ações além 

da clínica institucional, que envolvam a rede social da pessoa com deficiência e a rede 

ligada à instituição poderá ampliar a oferta de serviço, garantindo que as pessoas com 

deficiência resgatem sua dignidade como pessoa humana. 

Essa pesquisa tem como referencial teórico o pensamento sistêmico, que segundo 

Grandesso (2006), ao fazer a referência ao terapeuta, acentua que é alguém que co-

participa no atendimento. Como destaca Rasera & Japur (2001) ao focalizar o conhecimento 

do terapeuta, sublinham que esse conhecimento não é visto hierarquicamente superior ao 

do cliente, que não tem a verdade sobre o outro, mas que “traz diversos modos de ser, de 

falar e descrever as situações, que podem, em um processo de colaboração e co-

construção, se tornarem alternativas úteis para as construções do cliente” (2001, p. 204). 

Segundo Aun (2005), ao pensar numa equipe interdisciplinar a partir do pensamento 

sistêmico, esta pode ser configurada como um sistema terapêutico e como uma relação 

cooperativa: 

 
A equipe interdisciplinar, a organização da instituição na qual é feito o 
atendimento e até mesmo a política que coordena o atendimento, passaram 
a ser vistos como sistemas auto-organizados participantes do sistema 
terapêutico, tornando-se merecedores de atenção especial quando se trata 
de construção de mudanças (Aun, 1995; Pakman, 1999). 

 

O profissional ao realizar o atendimento à pessoa assistida e sua família, poderá se 

ver como parte integrante do sistema familiar, atuando e sofrendo junto à família. A Aun, 

1995 relata que dessa forma o profissional poderá desenvolver uma compreensão de como 

a família da pessoa assistida, as relações dela com sua comunidade e ele enquanto 

profissional fazendo parte desse sistema atendido, participam na manutenção e/ou solução 

do problema que estão conversando. A partir dessa perspectiva, um atendimento 

multiprofissional e interdisciplinar que desenvolva essa postura, poderá proporcionar uma 

ampliação das ações seja na instituição, seja na rede social da família, seja na rede 

institucional. 

Dentro dessa concepção, a hipótese dessa pesquisa é se a oferta de uma 

assistência tendo como base a humanização, uma escuta cuidadosa e respeitosa que 

promova uma co-construção de novas estratégias diante da doença e uma articulação de 

informações e orientações que promovam ações novas e ampliadas envolvendo a rede 

social da pessoa assistida e a rede institucional, possa promover a adesão ao tratamento e 

a garantia dos direitos humanos da pessoa com deficiência e sua família. 
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A pesquisa terá como metodologia a abordagem qualitativa utilizando um 

questionário semi-estruturado e o grupo focal, que segundo Backes et al (2011, p. 439), 

pode: “atingir um nível reflexivo que outras técnicas não conseguem alcançar, revelando 

dimensões de entendimento que, frequentemente, permanecem inexploradas pelas técnicas 

convencionais de coleta de dados."  Será realizado com as famílias das pessoas com 

deficiência e com a equipe multiprofissional e interdisciplinar da referida instituição a ser 

pesquisada. O familiar que será selecionado é aquele que tem a função de cuidador mais 

próximo da pessoa assistida pela entidade, podendo ser os pais, avós, tios ou outra pessoa 

que esteja assumindo o lugar de cuidador. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A rede social, segundo Costa apud Dabas (2003, p. 32) é um conceito que tem como 

foco a interação humana e que trata da mobilização da rede natural de contatos para o 

desenvolvimento e mudanças, seja individual ou familiar e para a resolução de crises na 

família e na comunidade. Também ressalta que pensar “em rede” significa abandonar a 

percepção da comunidade como alvo único de intervenção e o profissional como único 

recurso possível. Dessa forma, a equipe multiprofissional e interdisciplinar ao conceber 

como parte de suas ações a rede social da pessoa assistida e a rede institucional da qual 

faz parte promove uma ampliação de sua prática, não se restringindo a sua ação e seu 

conhecimento. Para Silva et al (2013), a equipe multiprofissional define-se: 

 
[...] por uma modalidade coletiva de trabalho que se configura na relação 
recíproca entre as múltiplas intervenções técnicas e a interação dos agentes 
de diferentes áreas profissionais, criando um campo de aproximação de 
saberes concentrados em busca de soluções para os problemas de saúde. 
Seu trabalho é pautado no atendimento integral, contínuo, com equidade e 
resolutividade, por meio de uma prática humanizada, desenvolvendo ações 
de prevenção e promoção de saúde (2013, p. 154). 

 

Enfatizam também o princípio da integralidade na saúde, concebendo o indivíduo em 

sua totalidade tendo a interdisciplinaridade como premissa no atendimento. Ao referir-se à 

interdisciplinaridade esclarece que se faz através de um trabalho integrado e compartilhado 

com as várias áreas do saber, que significa “ouvir o que o outro diz e conhecer seu 

sofrimento por meio de diferentes pontos de vistas, e, mais do que isso, trabalhar com o 

pensar do outro, aprendendo novos conhecimentos.” 

A humanização do atendimento, a inserção da rede social e institucional e a escuta 

possibilita aproximar-se do modelo social preconizado pela Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência da ONU propiciando um atendimento integral à pessoa com 

deficiência e sua família. A pesquisa tem como foco essa atenção desenvolvida e seu 
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impacto social e se proporciona de fato a garantia dos direitos humanos daqueles que são 

assistidos. 

Pelas características inerentes à população estudada, sua rede familiar e social, o 

contexto das políticas públicas de assistência à pessoa com deficiência, a preocupação com 

a inclusão e os direitos constitucionais, faz-se mister lançar mão das Ciências sociais, 

Antropologia, Psicologia, Direito e Bioética na pesquisa e reflexão sobre os direitos humanos 

deste segmento tantas vezes negligenciado. 
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ESTUDO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS ESTIGMATIZANTES A PARTIR DA 

ANÁLISE DE LETRAS DE CANÇÕES POPULARES INFANTIS 

Mayara Divina Teles Niceias21 

 

 

A atenção voltada à criança e suas peculiaridades ocupa o interesse dos estudiosos 

da psicologia, pedagogia e áreas afins que estudam esta fase tão importante para o 

desenvolvimento saudável do ser humano.  Na antiguidade, crianças e mulheres eram tidos 

como seres inferiores, cujo tratamento diferenciado não era merecido. Na idade média a 

infância não era reconhecida e a criança era inserida no universo adulto a partir da 

constituição de sua independência física, através da convivência diária com os adultos 

(BARBOSA; MAGALHÃES, 2008).  

Quanto à educação, alguns pensadores do século XVIII não defendiam a ideia do 

ensino para todos, e este pensamento ajudou a construir uma educação diferenciada de 

acordo com as classes sociais, fazendo com que a política adotada pelas escolas 

discriminasse crianças muito pequenas. Estas crianças eram consideradas incapazes, 

fracas, principalmente aquelas cuja classe social era baixa (BARBOSA; MAGALHÃES, 

2008). O avanço do capitalismo financeiro e o uso de mão de obra infantil foi outro fator que 

contribuiu para acentuar as desigualdades (ARIÈS, 1978, apud BARBOSA; MAGALHÃES, 

2008). 

A desigualdade social, o capitalismo e o pensamento vigente até a modernidade são 

fatores desencadeantes da diferença, exclusão e discriminação na infância. Nossos 

antepassados já conviviam com as mais diversas formas de preconceito, e uma das 

parcelas populacionais mais atingidas foram as crianças. 

 Atualmente existem diversos estudos que se preocupam com a infância e o 

desenvolvimento nesta fase tão peculiar. Um dos temas que tem se mostrado relevante é o 

uso do lúdico das canções populares infantis. Melo e Almeida (2013) em seu trabalho 

intitulado Canções Infantis, Representações Sociais e Violência, afirmam que as músicas, 

são  

 
“instrumentos educativos valiosos para a infância, mas não existem canções 
com palavras vazias, estão irrigadas de sentidos que podem favorecer a 
banalização da violência realçada por uma tendência cultural de naturalizar 
esse fenômeno” (MELO; ALMEIDA, 2013, p. 1). 

 

A canção Popular “é produzida na interseção da música com a língua natural” 

                                                            
21 Mestranda do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direito Humanos da Universidade Federal de 
Goiás. E-mail: mayarateles88@gmail.com. Pesquisa vinculada à linha de pesquisa: Alteridade, Estigma e 
Educação em Direitos Humanos. Orientadora: Dra. Cerise de Castro Campos. 
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(TATIT, 2002, p. 87). Com base nesta definição levanta-se a seguinte problemática: Músicas 

infantis podem apresentar conteúdos que favoreçam exclusão, desigualdade e o preconceito 

na infância, deixando de lado a dignidade da pessoa humana? 

Segundo Priolli, (2006) “Música é arte dos sons, combinados de acordo com as 

variações da altura, proporcionados segundo a sua duração e ordenados sob as leis da 

estética” (p.6). A música insere-se no mundo das complexidades, pois são várias as suas 

histórias, nuances, variáveis, parâmetros, jogos e regras que torna difícil a missão de 

conceituá-la A música tem diversos adjetivos sendo que a sua história percorre um longo 

caminho. Cada cultura e cada época apresentam características peculiares. (MARANHÃO, 

2007), e a música acompanha as mudanças sociais existentes em cada período da história 

da humanidade (SIMÕES, 2009). Na Grécia antiga a “música era valorizada na formação do 

indivíduo e na busca permanente do belo e do prazer”, já na atualidade a música é 

considerada tanto arte quanto ciência (SIMÕES, 2009, p. 74).  

Jurado Filho (1985) afirma que a cantiga de roda, apesar de ser muito utilizada no 

universo infantil, começou como manifestação adulta com função sócio-afetiva de 

insinuação amorosa entre pares, e foi incorporada mais tarde exclusivamente na infância.  

Já a música folclórica revela um comportamento de um povo, uma maneira de ser e denota 

a expressão cultural de uma determinada região (MAGALHÃES; FLORÊNCIO, 2009, p. 

565).  

Quanto ao aprendizado a partir de experiências musicais, Nogueira (2002) acredita 

que é a partir dos dois anos de idade que as crianças começam a ter a compreensão do uso 

adequado da linguagem. É nesta mesma etapa que a música passa a ser utilizada como 

socializadora, necessitando então, de um cuidado na escolha do repertório , pois estas 

cantigas “trabalham a amizade e solidariedade, e desenvolvem a capacidade de liderança, 

iniciativa, raciocínio rápido e esperteza, reforçando também sua autoestima” (EISENBERG: 

CARVALHO, 2011, p. 129).  

Para Duveen (1998) a construção do mundo da criança se constitui a partir de sua 

relação com o outro, e este mundo é articulado em torno das diferenças, valorizações e 

representações que serão construídas por ela.   

O desenvolvimento da linguagem não é inato e sim social, ou seja, advém da relação 

com o outro (ANGELO, 2007). Musicalmente a criança se expressa de maneira espontânea, 

sendo importante levar em consideração os elementos musicais. Priolli (2006) classifica 

estes elementos em melodia22, ritmo23 e harmonia24.   Isto, elencado aos conteúdos da 

                                                            
22 Melodia consiste na sucessão de sons, que juntos formam um sentido musical. Quando cantarolamos uma 
música estamos executando sua melodia (PRIOLLI, 2006). 
23 O ritmo se configura por sons regulados pela sua maior ou menor duração (PRIOLLI, 2006). 
24 Harmonia é um conjunto de sons diferentes tocados e ouvidos ao mesmo tempo (PRIOLLI, 2006). 
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música podem influenciar na expressão da criança (LÓPEZ, 1998), principalmente nas 

cantigas de roda que não foram criadas a princípio para crianças, e sim incorporadas ao 

universo infantil. 

Outro elemento importante é a relação da letra da canção com os elementos 

musicais. Esta preocupação advém desde a idade média, observadas principalmente nas 

obras de Josquim Dez Pres (1440-1521), compositor medieval que recebeu elogios 

especiais pelo cuidado em adequar o texto à música (GROUT; PALISCA, 1994, p. 209). 

Josquim Dez Pres utilizou todos os recursos a seu dispor para levar o ouvinte à mensagem 

do texto. Segundo as palavras de um compositor flamengo mais tardio, “adequar a música 

ao sentido das palavras, exprimir a força de cada emoção diferente, tornar as coisas tão 

vivas que julgamos tê-las deveras diante dos olhos” (GROUT; PALISCA, 1994, p. 209). 

Abric (1998) mostra que toda ocorrência25 musical é percebida, reapropriada, reconstruída 

no sistema cognitivo e integrada no sistema de valores do indivíduo (apud DUARTE: 

MAZZOTTI, 2006). As ocorrências musicais apresentam-se como objetos para os grupos 

sociais, que os percebem como tal dando-lhes “significados e realidade, elaborando e 

compartilhando regras, justificativas e razões para suas percepções e comportamentos em 

suas práticas diárias relevantes”, por serem representações socialmente construída. Há 

representação social toda vez em que os membros de um determinado grupo social têm 

uma concepção das condutas “normais” ou das respostas “corretas” de seus pares 

(DUARTE; MAZZOTTI, 2006, p.3). 

  Gainza (1988, p.75) afirma que a música é um elemento de fundamental importância, 

pois movimenta, mobiliza e contribui para a transformação e o desenvolvimento. A música 

apresenta aspectos favoráveis à formação facilitando a construção da personalidade da 

criança. Neste sentido, é necessário maior atenção às suas funções educativas utilizada 

com crianças, pois esta é ouvida, internalizada e o diálogo acontece de forma simples e 

natural, agregando “valores, crenças, representações simbólicas e saberes de determinados 

momentos históricos e culturais, que nos levam a refletir, sentir e perceber a cultura de um 

povo”. (CONCEIÇÃO; LIMA, 2013, p. 4). 

 Outros aspectos importantes a considerar são os valores, crenças, emoções e 

sentimentos relacionados ao medo, violência, exclusão do diferente, apelidos pejorativos e a 

“fruição estereotipada” que podem estar no conteúdo da canção popular infantil (ROCHA; 

NICEIAS; NETO, 2010).  Uma forma de desconstruir os símbolos estigmatizantes é através 

da ressignificação da letra, palavra, sentido da canção, fazendo a adequação com a fase da 

infância, reforçando valores positivos no desenvolvimento da criança. A proposta deste 

                                                            
25 Ocorrência: “é a efetivação material de qualquer padrão sonoro entendido como musical” (DUARTE; 
MAZZOTTI, 2006, p.3). 
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trabalho é estudar a importância de canções populares infantis na construção de um ideário 

em consonância com os direitos humanos. 

 

REPRESENTAÇÃO SOCIAL A PARTIR DA CANÇÃO POPULAR INFANTIL 

 

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente considera criança pessoas até 

doze anos de idade incompletos (BRASIL, 1990).  O mesmo estatuto assegura diversos 

direitos à criança e ao adolescente preconizando que os mesmos devem ser tratados em 

condição especial, observando-se que as etapas de transformações que estes sujeitos 

vivenciam os colocam em condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.  

Apesar das Declarações Internacionais de Direitos Humanos, dos Direitos 

positivados na Constituição Federal de 1988 e dos Estatutos que asseguram os direitos 

iguais e universais a todos os seres humanos, a sociedade ainda está muito aquém de 

gozar de todos os direitos igualmente. O respeito à diferença e a garantia de direitos a todos 

os humanos apresentam-se como um desafio na contemporaneidade.  

O avanço da tecnologia e a globalização é um dos fatores responsáveis pela não 

garantia efetiva dos direitos inerentes a todos os seres humanos, descaracterizando e 

desconsiderando suas particularidades. As consequências surgidas a partir desta lógica 

mercadológica globalizada é a rejeição e o descuido com as pessoas diferentes do padrão 

de normalidade imposto social e culturalmente. Quando esta exclusão é tomada como 

absoluta, partindo de um padrão imposto socialmente, temos como resultado a 

diferenciação, hierarquização das identidades e das diferenças positivas, fazendo com que 

as desvantagens individuais sejam avaliadas de forma negativa (SILVA, 2000).  

Outro fator que também pode contribuir nos esquemas de condutas de negação do 

outro são as canções reproduzidas no universo infantil, que muitas vezes carregam em sí 

letras que reforçam negativamente a diferença. Para Swanwick (2003) a música, é uma 

forma de discurso que pode conduzir por caminhos diversos a maneira como pensamos e 

refletimos sobre a vida (p. 78). 

A música pode conduzir o ser humano modificando seu comportamento e ações 

diante de situações de conflito, passando não apenas no inconsciente das pessoas, mas as 

envolvendo de tal forma que trazem as emoções à lucidez e a consciência.  As músicas 

cantadas com crianças podem trazer à consciência, através de ações e gestos, os 

conteúdos internalizados no inconsciente, podendo fazer com que o comportamento dos 

sujeitos sejam opostos ao do respeito e alteridade.  É necessário, portanto, que se tenha 

maior critério na escolha do repertório musical infantil, para que as mesmas não contribuam 

na construção de representações sociais que desreipeitem o outro (MELO; ALMEIDA, 2013) 
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 Nóbrega (2001) afirma que as representações sociais são responsáveis por: 

 
“tornar o estranho familiar e o invisível perceptível, dominar a realidade por 
integração cognitiva do novo. Reconstrução do real através da interpretação 
do ambiente traduzida num conjunto lógico do pensamento que constitui a 
visão de mundo para uma certa coletividade” ( p. 72). 

 
Ainda sobre as representações sociais Santos (2005) afirma que estas são 

construídas a partir de informações recebidas e memorizadas que vão formando uma matriz 

cognitiva permitindo compreenção e a ação sobre o que é recebido. Para Woodward (2000) 

a diferença - simbólica26 e social – é estabelecida por meio de “sistemas classificatórios”, no 

qual se aplica um princípio de diferenciação “a uma população de tal forma que seja capaz 

de dividi-la em dois grupos opostos – nós/eles; eu/outro” (p. 40).  Portanto, as 

“representações atuam simbolicamente para clarificar o mundo e nossas relações em seu 

interior” (HALL, 1997ª apud WOODWARD, 2012, p. 8), e é por meio destes símbolos que 

damos sentido àquilo que somos, e que a exclusão vai sendo criada (Op. Cit, p. 20).  

Para Woodward (2012) é por meio da divisão e da diferença que a ordem social é 

mantida e produzida. Esta divisão entre as classificações existentes faz com que sejamos 

marcados pelo jogo redundante das significações e interpretações, sempre contrapondo 

algo a alguma coisa: “normalidade ou anormalidade, atitudes adequadas ou inadequadas, 

saúde ou doença, sensibilidade ou insensibilidade, curável ou não-curável” (Craveiro de Sá, 

2003, p. 115), e até mesmo em “soldado cabeça de papel” que pela atitude não adequada 

(marchar direito) vai preso no quartel.  

 

CONCLUSÃO 

 

A ressignificação dos conteúdos das letras de canções populares infantis pode ser 

utilizada como ferramenta no processo de reconhecimento da diferença, da dignidade da 

pessoa humana, observando a alteridade como instrumento para “preparar a criança para 

assumir responsabilidades da vida numa sociedade livre, num espírito de compreensão, paz 

tolerância, igualdade entre os sexos e de amizade entre todos os povos (...)”, como afirma o 

artigo 29º Inciso “d” da Convenção Sobre os Direitos da Criança (UNICEF, 1989), esta 

atitude também é importante para manutenção e valorização da cultura folclórica já mantida 

por várias gerações.  

Esta atitude de aprendizado quanto ao respeito às diferenças está ligada ao ato de 

acolher e respeitar o outro e “à medida que o ser humano se abre para o outro a vida vai 

como se revelando em mais vida, é que se dá a alteridade” (LEVINAS apud ROSA, 2010) 

                                                            
26 A marcação simbólica é o meio pelo qual damos sentido a práticas e a relações sociais, definindo, por 
exemplo, quem é o excluído e quem é incluído (Woodward, 2000, p. 14). 
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como uma atitude de abertura, escuta e acolhimento às demandas do outro. É a partir desta 

abertura que surgem atitudes propositivas de igualdade, respeito e compreensão 

(ANDRADE, 2010) da ética, da alteridade e do respeito às diferenças constituintes da 

igualdade inerentes a todos, pois estas diferenças ao mesmo tempo em que nos diferenciam 

nos igualam como seres, e é neste reconhecimento que se promove os direitos humanos 

deste outro, ser criança. 

Reconhecer o outro é também reconhecer e valorizar a dignidade da pessoa 

humana. Este princípio pressupõe a igualdade entre os seres humanos, e este é um de seus 

pilares (ANDRADE, 2003). Esta igualdade está ancorada na ética, pois é nela que se 

encontra o princípio de que os homens “devem ter os seus interesses igualmente 

considerados, independentemente de raça, gênero, capacidade ou outras características 

individuais” (SINGER, 1998, p. 32). 
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A EDUCAÇÃO ATRAVÉS DOS AGOGÔS, ATABAQUES E PANDEIROS: O 

SAMBA DE RODA GOYANO E QUESTÕES DE DIREITOS HUMANOS 

Natália Rita de Almeida27 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A dissertação proposta para esse programa de mestrado é uma tentativa, ou melhor 

hipóteses. Pois o que vamos tentar demonstrar com a pesquisa: “A educação através dos 

agogôs, atabaques e pandeiros: O samba de roda Goyano e questões de direitos humanos” 

é mostrar o quão é possível a integração e a existência da pluralidade de conhecimentos em 

um mesmo projeto, que não é apenas um projeto, o Batucagê, mas um educador popular. 

Demostrar a existência também dentro dele de um ritual simbólico de afirmação de culturas 

milenares, como a música, a dança, a comida, a fabricação de instrumentos e a comunhão 

de pessoas que trazem a memória viva de séculos de exclusão. 

Definir um objeto que está em construção, co-existindo com aquele que o estuda é 

uma tarefa difícil e até certo ponto parcial, uma vez que este objeto está se transformando e 

se alterando, assim, toda discussão sobre interdisciplinaridade é passível de análise 

comparativa com o material contemporâneo sobre o tema até que este esteja melhor 

desenvolvido e articulado, muito mais pela prática do que pela teoria, uma vez que a 

interdisciplinaridade está acontecendo e a partir disso uma teoria tem sido desenvolvida 

(site: Wikipedia, a enciclopédia livre, acessado em 12 de junho de 2015). 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

É impossível tratar da cidadania dos negros brasileiros e da promoção de seus 

direitos humanos sem que se faça uma leitura do passado. O melhor cenário futuro, 

entretanto, depende da promoção de uma ruptura com a ordem, com o medo e com os 

conceitos profundamente excludentes e preconceituosos sobre a identidade brasileira 

(PEREIRA,1988, p.1). 

Sabemos na história da humanidade que indivíduos da “raça branca” foram 

decretados coletivamente superiores aos da “raça negra” em função de suas características 

físicas hereditárias, tais como a cor da pele, o formato do crânio, a forma dos lábios, do 

nariz, do queixo, que segundo pensavam os tornavam mais bonitos, mais inteligentes, mais 

                                                            
27 Mestranda do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direito Humanos da Universidade Federal de 
Goiás. E-mail: natalia.rita.almeida@hotmail.com. Pesquisa vinculada à linha de pesquisa: Alteridade, Estigma e 
Educação em Direitos Humanos. Orientadora: Dra. Luciana de Oliveira Dias. 
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inventivos e consequentemente mais aptos para dirigir e dominar as outras “raças”, 

principalmente a negra mais escura de todas e consequentemente considerada a mais 

estúpida, mais emocional, menos honesta, menos inteligente e portanto a mais sujeita à 

escravidão e a todas as formas de dominação (MUNANGA, 2003, p.5). 

A escravidão negra, tragédia humana que vitimava negros nascidos na África, no 

Brasil e em várias outras partes do mundo, durou oficialmente no território brasileiro até o 

ano de 1888, quando foi legalmente abolida. Com a abolição da escravatura o Brasil 

começou a receber grandes levas de trabalhadores europeus contratados para trabalhar no 

campo. Os negros libertados, sem dinheiro e sem preparação profissional foram 

abandonados à sua própria sorte e passaram a constituir um segmento marginal da 

sociedade. Vivendo na miséria e, além disso, vítimas de um tratamento preconceituoso, 

passaram a trabalhar nas atividades mais rudimentares e com menor remuneração, o que 

arrastou muitos deles para a criminalidade, agravando ainda mais os preconceitos, embora 

estes sejam sempre negados (DALLARI, ano 2007, p.31). 

Em 1890, decreto 847, ocorreu no Brasil a proibição das manifestações afro-

brasileiras, através do Art. 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e 

destreza corporal conhecida pela denominação “capoeiragem”. No início do século XX o 

governo buscou formas de que a cultura negra ganhasse espaço nos centros urbanos, 

devido a classe disciplinar do século XIX com o discurso da periculosidade, que preconizava 

a criminalização e controle das chamadas “classes perigosas” (BARROS; PERES, 2012 

p.12-14). 

No Brasil a partir da década de 1950, o problema do racismo passa a ser não mais 

uma questão de raça, mas sim de cor. Surge no Brasil segundo Tales de Azevedo as elites 

de cor. Em 1996, o Ministério da Justiça chamou a Brasília vários pesquisadores brasileiros 

e americanos para um seminário sobre multiculturalismo e racismo; o papel da ação 

afirmativa nos estados democráticos contemporâneos. Foi a primeira vez que o Brasil 

admitiu discutir políticas públicas especificas voltadas para a ascensão dos negros no Brasil. 

(GUIMARAES, 1999, p.149). 

Assim, o samba de roda goiano é uma forma de manifestação e de sobrevivência 

cultural dentro de um universo que primeiro foi explorado pela mineração, depois pela 

pecuária e hoje ainda pecuarista e industrial, mas graças a Constituição de 1988 com 

grande contribuição dos movimentos negros, surgiu a lei 10.639/03, que versa sobre o 

ensino da história e cultura afro-brasileira e africana que ressalta a importância da cultura 

negra na formação da sociedade brasileira. 

No contexto histórico atual da sociedade brasileira impera uma colonialidade do saber. 

Nesse contexto, onde por meio de uma geopolítica do conhecimento valoriza-se a priori 
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certos locus de enunciação, em especial a Europa em detrimento de outros não-europeus 

considerados inferiores e "místicos" em oposição aos ditos racionais. Assim, colaborando 

para a invisibilidade desses saberes negligenciando-os e reproduzindo-nos esta 

colonialidade na ciência. "Nesse cenário mundializado onde a construção do sujeito único 

com direitos universais homogêneos e hegemônicos caracteriza-se principalmente pela 

lógica de neutralização das diferenças. Naturaliza em desigualdades e as congela em uma 

estrutura excludente, estreita e opressora, silenciando vozes" (MIRANDA; DIAS, 2013, p.3-

4). 

A presente pesquisa visa estudar, analisar e documentar o samba de roda que 

acontece no setor Serrinha na cidade de Goiânia. O samba de roda a ser pesquisado 

acontece mensalmente desde 2006 num espaço chamado Núcleo de Apoio a Comunidade. 

Organizado por mestre Goyano, mestre em capoeira angola e alabe - músico no candomblé. 

O samba de roda aqui proposto para ser pesquisado é uma das práticas integrantes do 

projeto Batucagê. O projeto Batucagê consiste na realização de um evento onde as pessoas 

vivenciam manifestações da cultura afro-brasileira, dentro desse conjunto de práticas 

realizadas; oficinas de capoeira angola e o samba de roda. 

Ligado ao culto de orixás e caboclos, à capoeira e às comidas a base de dendê, o 

samba de roda teve início por volta de 1860, como forma de preservação da cultura dos 

negros africanos escravizados no Brasil. É uma manifestação musical coreografada, poética 

e festiva. Os presentes participam do acompanhamento musical com palmas e cantos. A 

coreografia, sempre feita dentro da roda pode ser muito variada, mas seu gesto mais típico 

é o chamado miudinho. Feito, sobretudo da cintura para baixo, consiste num quase 

imperceptível sapatear para frente e para trás dos pés, quase colados no chão, com a 

movimentação correspondente aos quadris. Embora homens possam dançar há clara 

predominância de mulheres na dança, enquanto no toque dos instrumentos a predominância 

é masculina (IPHAN, 2004, p.19). 

O samba de roda pode acontecer dentro de casa ou ao ar livre, em um bar, uma 

praça ou em um terreiro de candomblé. Sua performance tem caráter inclusivo, ou seja, 

todos os presentes, mesmo os que ali estejam pela primeira vez são em princípios 

convidados a participar, cantando as respostas corais, batendo palmas no ritmo e até 

mesmo dançando no meio da roda, caso a ocasião se apresente (IPHAN, 2004, p.24). 

A educação popular baseada nos princípios da história tem como possibilidade de 

exercício de libertação o diálogo. Entendendo-o como participante no processo mediador de 

humanização e emancipação da organização popular das massas e excluídos com vistas a 

sua formação na condição de sujeitos criadores e tutores de direitos. A educação popular 

encontra vários elementos comuns com os princípios da educação em direitos humanos. 
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Por exemplo, promover o acesso a educação como um direito social há muito negado para 

grandes parcelas da população. Sobretudo adultos das camadas populares bem como na 

formação de uma consciência crítica da realidade opressora e dos meios políticos e culturais 

de organização. Contribuindo, assim com a emancipação na educação para o exercício 

ativo da conquista dos direitos de cidadania e na criação dos círculos de cultura voltados 

para a educação social e política de uma cultura democrática (ZENAIDE, 2012, p.1). 

Refletindo sobre educação popular e educação em direitos humanos, consideramos 

junto ás ideias de Ruela (2012, p.58), o samba de roda um grito de liberdade da expressão 

do negro no Brasil. Um espaço de interlocução, onde sentados em roda ou entorno dela, 

todos se veem. Além de ser um espaço em que, desde a ancestralidade diversos povos se 

reúnem para conversar e compartilhar seus saberes. Sendo as manifestações populares 

práticas que não se baseiam na escrita, mas nos códigos de determinada cultura em que o 

processo de ensino-aprendizagem se dá pela oralidade. Agregando crianças, jovens e 

idosos num mesmo ambiente (RUELA, 2012, p.58). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Educar em direitos humanos é fundamental para a construção de um processo de 

cidadania que leve em consideração entre outros aspectos a existência do “outro” como 

sujeito de direito a quem devemos respeitar e desconstruir preconceitos e visões limitadas 

aceitando a pluralidade cultural e ao mesmo tempo educar na identidade para o 

reconhecimento da dignidade humana (RODRIGUES, 2007, p.60). Acreditamos que o 

samba de roda transmite através da educação não formal a possibilidade de educar para os 

direitos humanos. 

Nesse contexto, o samba de roda vem se formando e transformando no sentido de 

produzir lugares potencializadores de resistência e de preservação dos traços culturais de 

matriz africana, representando importante expressão idenitária. Nos quilombos, nos 

engenhos, nas plantações, nas cidades, havia samba onde estava o negro, como uma clara 

demonstração de resistência ao imperativo social (escravagista) de redução do corpo do 

negro a uma máquina produtiva e como afirmação de uma continuidade do universo cultural 

africano, ou seja, o samba de roda possui espaços e circuitos de produção paralelos que 

permitem que ele se mantenha como um movimento de afirmação e continuidade dinâmica 

e histórica de valores da cultura do negro no Brasil. O samba de roda é o meio e o lugar de 

uma troca social, de expressão de opiniões, fantasias e frustrações, de continuidade de uma 

fala (negra) que resiste à sua expropriação cultural (SODRÉ, 1998, p.12 apud COUTINHO, 

2003. p.13). 
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Imagem 1 - retirada do site barraventoblospot.com/ acessada em 12/06/2015 

 

 

 

 

Imagem 2 - retirada do site barraventoblospot.com/ acessada em 12/06/2015 
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Imagem 3 - retirada do site barraventoblospot.com/ acessada em 12/06/2015 

 

 

 

Imagem 4 - retirada do site barraventoblospot.com/ acessada em 12/06/2015 
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INSTITUIÇÃO POLICIAL MILITAR E DEMOCRACIA: (IN)COMPATIBILIDADES, 

LIMITES E POTENCIAIS 

Nathália Pereira de Oliveira28 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O projeto de pesquisa elaborado para ser desenvolvido durante o curso de mestrado 

do Programa Interdisciplinar em Direitos Humanos da UFG tem como objetivo central 

estudar a questão da militarização da polícia em um Estado Democrático. 

Para cumprir com esse objetivo, propusemos um sumário, segundo o qual 

iniciaríamos com o estudo no âmbito da Ciência Política e da Filosofia a respeito das teorias 

de Estado, com o fim de identificar qual teoria seria complacente com a ideologia 

militarizada de polícia. 

Em seguida, a pesquisa seria focada nos estudos sobre sistemas policiais. O objetivo 

era ampliar o conhecimento sobre policiamento, analisando como é feito esse serviço em 

outros países a fim de compará-los com o sistema brasileiro. Ainda nessa segunda parte 

traçaríamos as características do sistema policial brasileiro por meio de uma análise sobre a 

duplicidade da nossa polícia em civil e militar, ocasião em que seria oportuno traçar o 

histórico da polícia militar e os aspectos da formação policial. 

A terceira parte da pesquisa consistia em analisar como o modelo militar de polícia 

poderia confrontar os direitos humanos, tanto dos policiais, quanto dos cidadãos com os 

quais a polícia é obrigada a atuar. Nesta parte, portanto, deveriam ser tratadas 2 questões: 

formação policial e atuação da polícia na sociedade. A hipótese que nortearia essa parte do 

estudo era a de que a formação policial no Brasil viola direitos básicos dos policiais, de 

modo que o resultado dessa formação são policiais acostumados com uma lógica de 

desrespeito à direitos. 

Na quarta e última etapa da pesquisa seria feita uma análise de países onde ocorreu 

o processo de desmilitarização com o objetivo de verificar quais foram as consequências 

desse processo. Por fim, voltaríamos nosso foco para o Brasil para analisar os projetos de 

emenda constitucional que possui como objeto a desmilitarização da polícia, e tentaríamos 

esboçar como poderia ocorrer esse processo e quais seriam suas possíveis vantagens e 

desvantagens. 

Nota-se, portanto, que o projeto inicial englobava diversos assuntos, que são muito 

                                                            
28 Mestranda do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direito Humanos da Universidade Federal de 
Goiás. E-mail: nathaliapo@uol.com.br. Pesquisa vinculada à linha de pesquisa: Fundamentos Teóricos dos 
Direitos Humanos. Orientador: Dr. Francisco Mata Machado Tavares. 
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importantes para se pensar sistema policial e democracia. No entanto, tendo em vista o 

tempo limitado do programa de mestrado, foi necessário fazer um recorte mais preciso do 

tema. 

Desta forma, no que tange a primeira parte focaremos a pesquisa nos estudos sobre 

Estado Democrático no âmbito da Ciência Política. O objetivo é aprofundar o entendimento 

sobre o que é uma democracia, suas diferentes teorias, condições e requisitos. 

A segunda parte da pesquisa permanecerá dedicada aos estudos sobre sistemas 

policiais. Inicialmente iremos focar a atenção nos livros de Egon Bittner e David Bayle29, pois 

são indispensáveis para entendermos o surgimento da polícia moderna, como se estruturou 

a organização policial nos EUA e na Inglaterra, além de já trazer discussões a respeito da 

prática policial, controle e a relação polícia versus sociedade. Esse estudo será importante, 

pois muitas dúvidas e debates que hoje temos no Brasil, já estavam presentes durante a 

pesquisa desses autores. 

A terceira parte ficará centralizada em estudar e compreender a instituição militar. O 

objetivo é definir o conceito de instituição militar na modernidade. Nesta mesma parte, por 

meio de uma análise histórica, iremos traçar as características da nossa polícia militar. 

A última parte desta pesquisa terá como objetivo identificar os atributos possíveis ou 

razoáveis de uma prática policial em regimes democráticos. Buscaremos compreender os 

seus limites, insuficiências e potenciais. 

A discussão a respeito dos direitos humanos permeará todo o desenvolvimento da 

pesquisa e será ressaltada em diversas ocasiões, pois, como veremos no tópico seguinte, 

quando estudamos a polícia, especialmente se militarizada, na sua relação com a 

sociedade, não se pode perder de vista os excessos no uso da força, isto é as situações de 

violência policial. Da mesma forma, não podemos deixar de trazer à tona a existência de 

violações de direitos humanos básicos dos policiais dentro dos quartéis, devido à rigidez 

excessiva da formação militarista. 

 

1. DIREITOS HUMANOS NOS ESTUDOS SOBRE INSTITUIÇÃO POLICIAL MILITAR 

 

Como já foi dito, a relação da pesquisa com o tema dos direitos humanos estará 

presente ao longo de todo o desenvolvimento do projeto. A respeito disso, a princípio 

partiremos da hipótese segundo a qual uma polícia que possui como pilar a ideologia e 

estrutura militar pode gerar violações de direitos fundamentais de dois grupos: dos próprios 

policiais e de indivíduos envolvidos na prática policial.  

                                                            
29 Respectivamente, Aspectos do trabalho policial, trad Ana Luísa Amêndola Pinheiro, São Paulo: Editora USP, 
2003 e Padrões de policiamento, trad Renê Alexandre Belmonte, 2 ed. 1. Reimpr. São Paulo: Editora USP, 2006. 
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Essa hipótese, baseia-se em pesquisas já elaboradas por autores como Paulo Sérgio 

Pinheiro30, Jaqueline Muniz31, Agnaldo Silva32 e que serão melhores analisadas durante o 

desenvolvimento deste projeto. Podemos destacar alguns argumentos que avalizam a 

hipótese formulada. 

A ideologia militarista é baseada em dois pilares essenciais: disciplina e hierarquia. 

Além disso, segundo essa forma de estruturar, organizar e formar policiais o objetivo 

principal que deve ser perseguido e alcançado é o combate ao inimigo. Se existe um inimigo 

a ser combatido, do outro lado deve existir uma espécie de ‘herói’: aquele que está sempre 

pronto, capaz de aguentar qualquer situação adversa, capaz de distinguir o inimigo do 

cidadão ‘de bem’.  

Importante notar que o ‘herói’ não é apenas diferente do inimigo, ele também se 

distingui do civil, do cidadão comum. Seguindo esse raciocínio, o policial deve ser forjado 

para estar em melhores condições do que esses dois tipos. 

Para ser diferente do civil, do cidadão ordinário o policial, durante seu curso de 

formação, deve passar por aquilo que Goffman chamou de ‘motificação do self’33, por meio 

do qual todo e qualquer valor civil perde seu lugar para que prevaleça o novo código de 

conduta: o militar. Silva afirma que, segundo a lógica existente dentro dos quartéis, para 

uma pessoa ser um bom policial deve ser primeiro um bom militar, desta forma: o militarismo 

deixa de ser um meio para ser um fim em si mesmo. 

Por outro lado, para estar em prontidão constante e em condições de enfrentar 

quaisquer situações de enfrentamento parece lógico que o policial deve passar por um 

treinamento físico e psicológico bastante rígido. Vale ressaltar que os princípios da 

hierarquia e disciplina estarão em todo momento presentes na formação e na prática 

policial. 

Seguindo essa lógica belicista é que treinamos homens e mulheres que atuarão nas 

ruas junto à sociedade civil. Em uma breve pesquisa realizada via internet encontramos 

diversas notícias a respeito da formação policial, destacaremos algumas. 

No dia 19 de novembro de 2013 foi noticiado pelo UOL que 33 recrutas haviam 

passado mal durante um treinamento da Polícia Militar do Rio de Janeiro e um deles, após 

                                                            
30 PINHEIRO, P. Sérgio. Violência, crime e sistemas policiais em países de novas democracias, Tempo social Ver. 
Sociologia USP, São Paulo, 9 (1): 43-52, maio 1997. Conferir também: Autoritarismo e Transição. Revista USP, 
mar/abr/maio 1991. 
31MUNIZ, Jaqueline. Ser policial é sobretudo uma razão de ser: cultura e cotidiano da PMERJ. Tese apresentada 
ao Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro como requisito parcial para a obtenção do grau de 
Doutor em Ciência Política, 1999. 
32 SILVA, Agnaldo. Praça Velho. Socialização, representações e práticas policiais militares. Goiânia: PUC-GO, 
2012. 
33 Conferir SILVA, 2012 p. 20 apud GOFFMAN, 1999  
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ter sido internado teve morte cerebral34. A notícia apenas informa que durante o treinamento 

intenso a temperatura estava em torno dos 40°C, o próprio coronel entrevistado afirmou, 

com certa tranquilidade, que diversos alunos haviam sofrido queimaduras (como se tais 

ocorrências fossem normais), mas não comentou sobre a morte do rapaz. 

No site da revista Forum, é possível acessar uma notícia de 20 de dezembro de 

201335, que traz imagens filmadas durante o treinamento dos policiais militares da PM-BA. 

As imagens mostram as humilhações sofridas pelos policiais: como levarem tapas no rosto 

com um saco de pano na cabeça, serem impedidos de beber água e comer. A mesma 

notícia ainda relata a morte de alunos em episódios anteriores durante treinamento: 

 

(...) quatro soldados passaram mal, sendo que dois deles não resistiram à 
fadiga e faleceram e um continua internado em estado grave. A exaustão 
ocorreu após correrem um percurso de 10 quilômetros fardados e de 
coturno. 
 

Já em março de 2014 encontramos uma notícia afirmando que os policiais da PM-AL 

em treinamento foram obrigados a comer frango cru. Segundo a notícia, os alunos 

afirmaram que quem come frango cru tem mais chances de entrar no Bope (Batalhão de 

Operações Policiais Especiais) e trazia a seguinte declaração do Tenente Coronel 

responsável pelo Curso de formação: Realizamos uma marcha organizada e com cursos de 

instruções importantes. Nenhum aluno foi obrigado a comer, todos foram voluntários. 

Mostramos como deve ser feito durante uma situação em que não se tem comida pronta. 

Nada degradante e de humilhação36.  

Novamente em Alagoas, a TV Globo noticiou no dia 28 de maio de 2014 a morte de 

um policial em treinamento37. Segundo a reportagem, a PM informou que o policial teria 

perdido os sentidos e vomitado durante um percurso de 3km. O hospital ainda não sabia 

informar a causa da morte. 

No Jornal de Brasília uma notícia de 20 de setembro de 2014 denuncia outra 

humilhação, agora sofrida pelos policias do Distrito Federal38: 

 
Uma das sequências das fotos mostra um militar de boné vermelho 
vomitando em uma grande panela. Na cena seguinte, o recipiente é 

                                                            
34 Conferir: http://mais.uol.com.br/view/jinmcnm98vmk/recruta-morre-apos-treinamento-da-policia-militar-
no-rio-04024E9A3560D8B94326?types=A& 
35 Conferir: http://www.revistaforum.com.br/blog/2013/12/video-mostra-humilhacoes-de-policiais-durante-
treinamento/ acesso em 17/jan/2015 
36 http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/31/em-treinamento-pracas-da-pm-comem-
frango-cru.htm  acesso em 17/jan/2015. 
37 http://globotv.globo.com/tv-sergipe/se-tv-1a-edicao/v/soldado-sergipano-morre-apos-treinamento-na-pm-
de-alagoas/3377652/ acesso em 17/jan/2015 
38 http://www.jornaldebrasilia.com.br/noticias/cidades/574625/treinamento-da-pm-vai-ate-o-limite-da-
tolerancia/ acesso em 17/jan/2015. 
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derramado em uma jarra de alumínio que passa de boca em boca. Cada um 
dos aspirantes ingere um pouco do vômito liberado pelo policial de boné 
vermelho. 
Muitos não aguentam e vomitam também. O instrutor sorri. Em seguida, 
força o mesmo policial a tomar mais uma vez o vômito do colega. Um 
policial chega a colocar as mãos no joelho, como se não aguentasse mais 
aquilo. 
Como se não bastasse a tarefa anterior, muitos militares são  forçados a 
passar o vômito com a boca para o companheiro. Eles sabem que estão 
sendo fotografados. Mesmo assim, não esboçam reação, em sinal de 
obediência. 
 

A reportagem traz o ‘outro lado’: a PM, afirmou que o objetivo era preparar o policial 

para qualquer situação adversa: como salvamento aquático, onde o policial pode se deparar 

com o socorro de afogados, sendo que o treinamento serve para quebrar qualquer barreira 

para salvar uma vida. 

Esses são exemplos de violência contra os policiais. Podemos citar também o 

próprio regulamento interno da polícia militar como uma forma de violência, ainda que seja 

em grande parte uma violência psicológica. O regulamento disciplinar da Polícia Militar 

engloba a regulação do comportamento dentro dos quartéis como também do 

comportamento fora dele, no âmbito privado. Por exemplo, no Estado de Goiás, e isso se 

repete em praticamente todos os estados, se um policial se apresentar com o uniforme 

faltando um botão pode ser punido, pois isto é uma transgressão grave. Podemos citar 

outros exemplos: esquivar-se a satisfazer compromissos de ordem moral ou pecuniária que 

houver assumido e não atender a obrigação de dar assistência a sua família ou 

dependentes legalmente constituídos também são transgressões consideradas de natureza 

grave. 

Segundo estudo da Doutora Jaquiline Muniz esta rigidez disciplinar faz com que o 

policial tenha uma concepção de ordem social mais rigorosa e mais intolerante do que a 

concepção adotada pela comunidade. Além disso, o policial acaba por esperar e exigir dos 

cidadãos padrões militares de comportamento. 

Se somarmos a forma de treinamento de um policial militar com a sua função de 

combate ao inimigo, o resultado é bastante previsível e pode ser resumido em duas 

palavras: conflito e violência. 

Diante desse cenário, não parece surpreender os dados trazidos pelo Anuário 

Brasileiro de Segurança Pública lançado em 2014, segundo os quais, em 2013 a polícia 

matou 6 pessoas por dia e que nesse mesmo ano o número de mortes causadas pela 

polícia foi equivalente ao que a polícia norte-americana matou em 30 anos. 

Podemos esperar uma atuação com resultados diferentes destes de um policial, que 

como já foi explicado, não se vê mais como um civil, ou seja, não se identifica com o 
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cidadão comum com o qual se relacionará nas ruas39. 

A consequência deste tipo de formação acarreta os sérios abusos de autoridade que 

vemos frequentemente ser noticiado pela mídia e denunciado pelos movimentos sociais e 

outros atores engajados na defesa dos direitos humanos. 

O que fica claro, portanto, é que a polícia militar tal como ela se estrutura e age 

atualmente gera incomensuráveis violações de direitos, conquistados com tanto esforço e 

luta pela sociedade.  

Veja, portanto, que a pesquisa que pretendemos desenvolver possui, como pano de 

fundo, essa realidade fática da instituição policial (de violações de direitos nesses dois 

âmbitos apresentados) e, por isso, questionamos: a ideologia militar, não apenas na 

estruturação da polícia, mas também na formulação de políticas públicas é adequada para 

tratarmos de segurança pública? Podemos considerar compatível com o regime 

democrático? 

 

2. A NECESSIDADE DE UMA PESQUISA INTERDISCIPLINAR 

 

O foco da pesquisa é problematizar o fato de termos uma polícia militarizada. Como 

sou bacharel em Direito, poderia ficar confortavelmente adstrita apenas nessa área do 

conhecimento. Isto é, poderia ter como fonte de estudo o capítulo sobre segurança da 

Constituição Federal, questionar a rigidez e eficácia dos regulamentos disciplinares e 

relacionar a função e os resultados da prática policial tendo em vista as funções do Direito 

Penal. 

No entanto, em nosso entendimento qualquer análise que fique circunscrita em 

apenas uma disciplina não seria capaz de produzir uma pesquisa que conseguisse 

responder adequadamente aos questionamentos que envolvem a problemática escolhida e, 

consequentemente não seria possível produzir um estudo potencialmente útil para tentar 

alterar nossa realidade fática. 

Dessa forma, o projeto de pesquisa a ser desenvolvido, como já foi dito, busca 

problematizar o aspecto militar da nossa polícia por meio do estudo de teorias da Ciência 

Política, já que pretendemos estudar autores que tratam sobre democracia; estudos da 

Sociologia, mais especificamente Sociologia da violência (vale salientar que estou cursando 

a disciplina ‘Tópicos da Sociologia da Violência’ no programa de mestrado de Sociologia da 

UnB) que versam sobre conflitos urbanos, prática policial, relação entre polícia e política, 

polícia e sociedade; trabalhos históricos também serão consultados; além do próprio campo 

                                                            
39 Ocorre, na verdade, uma estranheza, a respeito disso conferir: SILVA, Agnaldo. Praça Velho. Socialização, 
representações e práticas policiais militares. Goiânia: PUC-GO, 2012, p. 21 e DURÃO, Suzana. Patrulha e 
proximidade. Uma etnografia da polícia de Lisboa. Coimbra: Edições Almedina. 
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do Direito e dos Direitos Humanos, como já foi demonstrado acima. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto em comento foi inicialmente elaborado de modo abarcar quase que a 

totalidade das discussões que envolvem os estudos a respeito de uma instituição militar. 

Precisamente por isso, um melhor recorte teórico teve que ser feito. Após muito nos 

debruçarmos sobre o tema, o recorte foi efetuado, mas ainda restam algumas alterações 

importantes, como a revisão bibliográfica e talvez metodológica. 

A principal dificuldade no recorte do tema foi justamente o entendimento de que é 

uma pesquisa essencialmente interdisciplinar, e, por isso, não abordar esta ou aquela outra 

questão nos parecia demasiadamente leviano, pois seria como narrar um gol sem dizer 

quem o marcou. Ao nosso ver, não tratar inteiramente sobre um tema que nos afeta direta e 

diariamente poderia dar ensejo a conclusões precipitadas e equivocadas. 

Como então efetuar esse recorte? Como tratar sobre a desmilitarização da polícia 

sem conceituar o que significa uma instituição militar? E como não estudar o regime político 

no qual se insere essa instituição e com a qual se relaciona diretamente? Como 

problematizar a polícia militar sem pesquisar a respeito da formação do policial militar, sobre 

sua prática cotidiana? Como pensar na desmilitarização sem efetuar uma pesquisa em 

outros países que efetuaram esse processo, buscando identificar em que aspecto foi 

vantajoso, onde não o foi e o que permaneceu como antes. Todas essas questões surgiam 

ao mesmo tempo em que percebíamos ser impossível tratarmos de tudo de modo, no 

mínimo, satisfatório. 

Ocorre que o prazo acadêmico é inexorável e o recorte foi realizado (como 

apresentamos na introdução). Esperamos que, o que foi excluído tenha sido o suficiente 

para podermos apresentar uma boa pesquisa em 2016, ao mesmo tempo em que nos 

esforçaremos para que a nossa problemática não seja prejudicada. 

Ao menos, queremos tentar responder, ainda que seja um esboço de resposta, 

algumas questões: a polícia ostensiva militar é compatível com o regime político 

democrático comprometido com a concretização dos direitos humanos? Em que medida o 

regime político eleito em uma sociedade influencia no seu sistema policial? Em nosso 

Estado, foi o modelo militar que nos levou a um entendimento militarizado ou foi a 

predominância de uma ideologia militarista que levou a termos o atual modelo policial? 
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INTERNET: MEMÓRIA, ESQUECIMENTO E ÉTICA NO AMBIENTE VIRTUAL 

Nelson Ferreira40 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O resumo expandido da dissertação Internet: Memória, Esquecimento e Ética no 

Ambiente Virtual objetiva demonstrar a necessidade da temática ser abordada sob a ótica 

da interdisciplinaridade, visto que os direitos humanos discutidos no presente trabalho e a 

sua violação perpassam diversas áreas das ciências. 

Inicialmente, destaca-se que a imposição da velocidade, do “tempo real”, para as 

empresas de comunicação e o falso anonimato das publicações realizadas pelo usuário da 

internet podem resultar em informações postadas nos meios virtuais com graves 

consequências psíquicas e econômicas, para indivíduos e empresas. 

Evidencia-se que estamos diante do conflito entre o direito à liberdade de expressão, 

essencial para as democracias e a sociedade, e o direito à intimidade, à vida privada, à 

honra e à imagem, como estabelecido no inciso X do artigo 5º da Magna Carta.  

Portanto, o presente trabalho busca analisar os fundamentos do direito à memória e 

do direito ao esquecimento, à luz das transformações decorrentes da atual sociedade da 

informação. 

 

A INTERNET E O CIBERESPAÇO 

 

A sociedade e a complexidade das relações humanas e jurídicas se modificaram 

profundamente, desde sua origem nos primórdios da exploração agrícola básica até os dias 

atuais, impulsionadas pelo surgimento do capitalismo e sua ampla disseminação resultante 

do mercantilismo e, principalmente, pelo advento da Revolução Industrial. 

O surgimento dos meios de comunicação de massa, iniciado com a criação da 

prensa de Gutenberg, dinamizou as mudanças sociais culminando no surgimento entre o 

final do século XIX e século XX do rádio, da televisão e dos grandes grupos de 

comunicação, com abrangência mundial.  

Destaca-se que o advento da tecnologia da informação e os protocolos de internet, 

com suas múltiplas ferramentas baseadas na tecnologia digital, potencializou essas 

                                                            
40 Mestrando do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direito Humanos da Universidade Federal de 
Goiás. E-mail: neoferreira.a@gmail.com. Pesquisa vinculada à linha de pesquisa: Fundamentos Teóricos dos 
Direitos Humanos. Orientador: Dr. João da Cruz Gonçalves Neto. 
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características, consolidando o que hoje se denomina a sociedade da informação41.  O 

sociólogo Manuel Castells (1999, p. 39) sintetiza esse processo de transformação da 

seguinte forma: 

 
Uma revolução tecnológica concentrada nas tecnologias da informação 
começou a remodelar a base material da sociedade em ritmo acelerado. 
Economias por todo o mundo passaram a manter interdependência global, 
apresentando uma nova forma de relação entre a economia, o Estado e a 
sociedade em um sistema de geometria variável. 
 

Essa nova sociedade tem como marcos definidores a produção e disseminação da 

informação, bem como a descentralização e a velocidade de sua transmissão, podendo 

dados serem acessados simultaneamente de diversos locais e utilizados sem desgaste.  

Portanto, seu principal produto torna-se um bem imaterial inesgotável, no sentido da 

possibilidade de múltiplas utilizações, porém finito no tempo perante a possibilidade de um 

novo produto vir a substituí-lo, característica essa que difere diametralmente da economia 

com base em produtos físicos. 

Essas mudanças na economia e consequentemente na sociedade têm reflexos 

diretos em diversos aspectos da vida dos cidadãos, visto que ocorreu a virtualização das 

relações humanas e o uso crescente dos meios informáticos para operações financeiras, 

comerciais e pessoais. Esse processo desencadeou em diversos pensadores/as um 

processo de escrutínio, interpretação e conceituação das relações digitais, com o intuito de 

se definir parâmetros de análise aplicáveis à nova realidade humana. 

No entanto, o protocolo técnico desenvolvido para a internet ou os meios de 

programação utilizados para disseminação ou troca de informações não se confundem com 

o espaço virtual criado, denominado de ciberespaço, o qual engloba a memória de dados 

disseminados em computadores pessoais ou corporativos espalhados pelo mundo ou 

alocados em grandes servidores dispersos em diversas regiões do planeta e disponíveis ao 

mesmo tempo para os múltiplos usuários da rede. 

Fatos relevantes nessa nova sociedade da informação ocorreram pelo mundo, entre 

eles citamos particularmente a Declaração de Independência do Ciberespaço42 publicada no 

Fórum Econômico Mundial de Davos, em 1996, por John Perry Barlow, um ativista político 

ciberlibertário43 e um dos fundadores da EFF44. Este documento proclamava a criação de 

                                                            
41 Para um aprofundamento nos tópicos acima abordados recomendamos a leitura o paper A sociedade da 
hipercomunicação, de Leandro Marshall, publicado no Observatório da Imprensa. Disponível em: < 
http://observatoriodaimprensa.com.br/diretorio-academico/_ed791_a_sociedade_da_hipercomunicacao/> 

42 BARLOW, John Perry.A Declaration of the Independence of Cyberspace. Disponível em: 

<htts://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html>. Acesso em 1 fev. 2015. 
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um Estado virtual, com regras próprias e soberania, o qual merece destaque pela 

abordagem de aspectos das relações humanas nesse novo espaço “territorial”. 

Contudo, apesar das tentativas de ativistas das mais diferentes tendências buscarem 

estabelecer novos paradigmas para as relações humanas estabelecidas no espaço virtual, o 

fato incontroverso é que esse campo da experiência humana é passível de gerar riquezas e 

uma nova economia surge a partir de velhos parâmetros capitalistas liberais.  

Empresas ponto com, com pretensas políticas mais humanas de relações de 

trabalho são fundadas – ambientes “descolados”, horários flexíveis para determinados 

trabalhadores, mas que na realidade escamoteiam padrões liberais de exploração de 

pessoas, têm como fim precípuo a geração de riquezas para os novos empresários “ponto 

com” ou para velhos grupos econômicos que reciclaram suas áreas de atuação e 

exploração. 

Contudo, a apropriação do ciberespaço e sua utilização pelo modelo liberal de 

exploração econômica tem outra face ainda mais perversa relacionada a violação dos 

direitos humanos nessa fronteira humana de comunicação, difusão de pensamentos, 

propagação de cultura e de possibilidade de utilização econômica. 

 

PARADIGMA VIRTUAL: A MEMÓRIA, O ESQUECIMENTO E AS FORMAS DE 

REGISTRO 

 

Confrontamos em um pequeno espaço de tempo histórico para a humanidade com 

uma grande mudança no armazenamento dos fatos do cotidiano produzidos por jornalistas, 

cientistas, escritores diversos e pelo cidadão em geral, registrando a memória individual e 

coletiva de toda a humanidade. Até a década de 1980 as informações eram armazenadas 

nas bibliotecas físicas, nos arquivos dos jornais, revistas, empresas de radiodifusão e 

televisivas, e em órgãos governamentais. 

A característica principal desse meio analógico é a limitação do acesso e a 

indisponibilidade, em tempo real, dos dados. O usuário para saber a vida pregressa de uma 

pessoa teria que realizar o trabalho hercúleo de “garimpar” informações em locais 

fisicamente diferentes, limitando o acesso e, logicamente, impondo o esquecimento de 

muitos fatos. 

Em contraponto a essa forma de armazenamento, a revolução da tecnologia da 

                                                                                                                                                                                          
43 Tecnolibertarismo, por vezes referido como Ciberlibertarismo, é uma filosofia política com raízes no setor de 
tecnologia da informação no Vale do Silício. A filosofia está intimamente associada com o movimento 
cyberpunk que surgiu no início de 1990. (tradução nossa) Wikipedia. Disponível em < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Technolibertarianism>  
44 EFF - Electronic Frontier Foundation, organização sem fins lucrativos cujo um dos objetivos é defender a 
liberdade de expressão nos meios virtuais. https://www.eff.org/ 
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informação estabeleceu um novo paradigma. Os dados, em seu sentido genérico 

(narrativas, fotos e imagens), são armazenados em bits nos sistemas informáticos alocados 

em diferentes partes do planeta, podendo, ainda, essas informações estarem replicadas em 

diferentes locais, formando um grande banco de dados, ou de memória, de característica 

planetária.  

Salienta-se que as formas de constituição da memória desempenham um papel 

fundamental na forma como uma sociedade se vê. Entre os estudos na área destaca-se a 

abordagem do sociólogo Michael Pollak (1989), que se ocupa da constituição da memória a 

partir dos fatos ocorridos na 2ª Grande Guerra Mundial, investigando a formação da 

memória oficial e das memórias subterrâneas, estas definidas como as marginalizadas ou 

pertencendo à grupos minoritários.  

No que tange à memória oficial, Pollak (1989) argumenta que a falta de 

representatividade da realidade histórica dessa memória, a qual, em geral, é formada em 

um processo seletivo de registro, enfatiza a versão do grupo detentor do poder. O sociólogo 

descreve como duas das principais funções da memória, a de definir e reforçar os 

sentimentos de pertencimento, mantendo a coesão de grupos, assim como a de diferenciar 

as coletividades e manter as fronteiras sociais entre grupos diversos (POLLAK, 1989, p. 9). 

Na sociedade da informação grupos minoritários, silenciados por governos 

opressores, conseguem manter canais de comunicação virtual, mesmo que descontínuos, 

com o “mundo externo”, registrando suas vivências e postando relatos dissonantes à 

propaganda ou à memória oficial, registrando parte da memória de grupos minoritários.  

Dispomos de uma profusão de registros armazenados em servidores de dados em 

todo planeta, alimentados pelas “vozes silenciadas”, por organismos internacionais de 

direitos humanos, veículos de imprensa, entre outros, que podem auxiliar no processo de 

formação de uma memória local e planetária que abarque as múltiplas vivências de 

diferentes grupos da sociedade e expresse de forma fidedigna os acontecimentos. 

Portanto, na atualidade, dispomos de meios para coletar e armazenar muitas vezes 

mais narrativas do que em qualquer outro momento da história da civilização, porém, sem a 

garantia de que esses registros sejam dados entabulados e efetivos para a construção de 

uma narrativa histórica da humanidade.  

No entanto, à parte dessa possibilidade de utilização construtiva das informações 

para a humanidade, há outra faceta da tecnologia que precisa ser investigada para se 

determinar as consequências sociais da perpetuação da memória, no que tange aos fatos 

do cotidiano e de informações pessoais estarem expostas e disponíveis “eternamente” na 

rede. 

Em 1994, a notícia na mídia brasileira quanto ao suposto caso de pedofilia 
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envolvendo diretores, funcionários e pais de alunos da Escola Base / São Paulo resultou em 

depredações da escola e o julgamento antecipado por grande parte da população, 

resultante da conjunção de dois fatores nefastos: apuração equivocada pelas autoridades 

sem o menor rigor técnico e ético, e o sensacionalismo jornalístico.    

O jornalista Luis Nassif abordou em seu blog45 o momento histórico e suas possíveis 

causas:  

 
O caso “Escola Base” foi herdeira direta da campanha do impeachment 
contra o ex-presidente Fernando Collor. Depois que a campanha se 
esgotou, criou-se um vácuo nos leitores. Estavam todos viciados em 
notícias catárticas, no escatológico, do mesmo modo que viciados em 
morfina. A cada dia a mídia se obrigava a buscar manchetes e temas que 
substituíssem o lixo da campanha do impeachment. 
Foi nesse contexto que surgiu o episódio da Escola Base. 
Como todo brasileiro, particularmente como pai, interessei-me vivamente 
pelo tema, assim que a imprensa passou a divulgá-lo. No primeiro dia, havia 
declarações do delegado responsável pelo inquérito sobre supostas orgias 
com crianças de quatro anos. A imprensa ecoou em coro as acusações. 
Pouco espaço era dado aos acusados. 
 

No início da década de 1990, a destruição da vida privada das pessoas envolvidas 

no caso foi realizada principalmente pelos veículos de comunicação impressa, visto que a 

internet ainda estava em seus estágios iniciais no país, mas ao final da mesma década, com 

a tecnologia já disseminada, e com acesso por um grande número de usuários, outro caso 

emblemático, mas dessa vez na mídia virtual, demonstra as mudanças impostas pela 

tecnologia da informação. 

Trata-se do relacionamento extraconjugal do presidente dos EUA, Bill Clinton, com a 

estagiária Monica Lewinsky, que em 1998 demonstrou de forma inequívoca o poder da 

comunicação virtual. Segundo depoimento46 da envolvida, o lapso de tempo entre o 

vazamento das gravações de conversas telefônicas e o pronto conhecimento mundial, foi da 

noite para o dia seguinte. 

Ressalva-se que na referência acima não se analisa a conduta ética da estagiária, 

nem mesmo a conduta dos jornalistas no caso ou se questiona as fontes originárias do 

conteúdo divulgado, mas nosso intuito é demonstrar e problematizar a abrangência das 

informações disponibilizadas online e o impacto que podem ter na vida das pessoas. 

Portanto, em contraponto ao direito de liberdade de opinião e expressão, do acesso 

à informação e do papel fundamental da liberdade de imprensa, temos a possibilidade de 

publicações no meio virtual, com abrangência e acesso mundial, que atentam contra a 

privacidade e a intimidade, de conteúdo racista, xenofóbico, sexista e que ferem princípios 

protetores da dignidade da pessoa humana, inseridos na Declaração Universal dos Direitos 

                                                            
45 http://jornalggn.com.br/noticia/o-caso-escola-base-20-anos-depois 
46 http://www.ted.com/talks/monica_lewinsky_the_price_of_shame/transcript?language=en 
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Humanos e em diplomas legais de diversas nações. 

A sociedade da informação trouxe à pauta a necessidade de se analisar o 

esquecimento sob uma nova abordagem, o do uso de informações que atentem contra 

princípios humanos fundamentais num espaço público global. Outras dificuldades e 

problemas surgem igualmente na esteira do questionamento atinentes a viabilidade técnica 

de operacionalização e dos meios de se concretizar o hipotético direito ao esquecimento. 

Em outra vertente, atualmente nos defrontamos com sólidos estudos relacionados ao 

esquecimento, mas orientados para a realidade do mundo físico. Entre as abordagens do 

tema, conduzidos por renomados pensadores, destaca-se o trabalho do filósofo Castor M. 

M. Bartolomé Ruiz (2014, p. 72) que situa o esquecimento como instrumento de legitimação 

de governos e naturalização da violência, o autor afirma ser: 

 
[...] pertinente fazer um primeiro discernimento crítico a respeito da memória 
e do esquecimento. As versões da violência têm, quase sempre, dois lados: 
o oficial, cuja versão costuma coincidir com a dos vitimários, e, no seu 
anverso, a versão das vítimas. Os vitimários tendem a esconder as 
consequências de sua barbárie. Para tanto, costumam ocultar aqueles que 
foram violentados: as vítimas. A ocultação histórica e política das vítimas se 
faz através de estratégias de esquecimento. O esquecimento se tornou uma 
técnica política comumente utilizada para encobrir a barbárie. O 
esquecimento, além de apagar o fato violento, projeta um manto de 
inexistência sobre aqueles que foram vítimas da violência. O encobrimento 
da barbárie funciona como estratégia política que legitima a nova ordem 
social, como se fosse uma ordem justa ou natural. As estratégias de 
esquecimento tentam apagar os rastros da barbárie para fazer dos 
vencedores os legítimos representantes da ordem vigente. As estratégias 
de esquecimento, além de legitimar a nova ordem, garantem a impunidade 
dos violadores naturalizando a violência. 
[...] 
A segunda consequência das políticas de esquecimento opera sobre a 
naturalização e perpetuação da violência. A violência negada por atos de 
esquecimento formais e políticos não se apaga; pelo contrário, ela 
permanece recalcada nos porões das instituições e dos agentes violentos. 
O esquecimento é a principal alavanca para a perpetuação social da 
violência. O esquecimento possibilita que o mimetismo da violência 
permaneça oculto nas práticas institucionais, contribuindo para sua 
reprodução natural. O esquecimento formal tende a naturalizar a violência 
como se fosse algo normal na sociedade. Ao normalizar a violência, o 
esquecimento a propaga como um meio natural de agir das pessoas e das 
instituições. 
 

A toda evidência é inegável que no mundo físico o esquecimento pode estimular a 

perpetuação social da violência e sua naturalização. Porém, na realidade digital essa análise 

pode ser inversa em determinadas situações e, ao se permitir que informações sejam 

eternizadas na rede, pode-se caracterizar penas perpétuas, com sérias implicações sociais 

e psicológicas, e estimular que a violência perpetrada contra pessoas ou grupos minoritários 

na internet se torne prática aceitável e natural na conduta dos usuários na rede. 

No que tange o papel do esquecimento em nossa sociedade ao longo do tempo e 
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sua interação com as novas tecnologias, Viktor Mayer-Schönberger (2009, p. 02 e 13, 

tradução nossa), em sua obra Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age, aborda o 

esquecimento como possibilidade de aprendizado e modificação de comportamentos: 

 
Desde o começo dos tempos, para nós humanos, o esquecimento tem sido 
a regra e a lembrança a exceção. Contudo, devido à tecnologia digital e da 
rede mundial este equilíbrio mudou. Hoje, com a ajuda da tecnologia 
disseminada, o esquecimento tornou-se a exceção e a lembrança a regra. 
... 
Nós permitimos que as pessoas tentem novas relações, se a anterior não as 
fez felizes. Em negócios, as falências são esquecidas com o passar dos 
anos. De certa forma, até criminosos têm seus erros expurgados de seus 
registros após um determinado tempo. Através destes e de outros 
mecanismos similares de esquecimento social, de se apagar as memórias 
externas, nossa sociedade aceita que os seres humanos evoluem ao longo 
do tempo, que nós temos capacidade de aprender por meio das 
experiências anteriores e ajustar o nosso comportamento.  
 

O esquecimento no meio virtual ainda é fato controverso e de difícil 

operacionalização na arquitetura da rede mundial de computadores, e estamos envoltos em 

novos problemas a serem escrutinados pelas ciências sociais e jurídicas, entre eles a 

determinação de parâmetros de análise de quais fatos são relevantes para o interesse 

coletivo e, consequentemente, importantes para a memória, e o que é de interesse 

meramente individual e que fere princípios humanos fundamentais. 

Salienta-se que a inter-relação do esquecimento com as novas tecnologias digitais 

também resulta na necessidade de se discutir a efetividade de criação de normas positivas 

de direito para regular as relações digitais e para dar eficácia aos direitos humanos no 

ambiente virtual. Pontua-se que frente à velocidade das mudanças no ambiente virtual e das 

ferramentas de acesso, as normas positivadas podem rapidamente não atender os fins para 

os quais foram criadas.  

Outro aspecto relevante é que na arquitetura da rede mundial de computadores, 

informações, inclusive as de cunho ofensivo, como já citado anteriormente, podem estar 

armazenadas simultaneamente em diferentes países, inviabilizando a aplicação de leis 

locais positivadas em outras nações soberanas.  

Por sua vez, poderia se aventar a possibilidade de busca de soluções no direito 

internacional, mas, ressalva-se, que a formação dos tratados internacionais demanda 

acordos políticos e, principalmente, o consenso dos países para adoção de normas de 

proteção aos direitos fundamentais, conforme lição de Flávia Piovesan (2000, p. 155). 

Por fim, enfatiza-se que o consenso sobre quais direitos são fundamentais pode 

variar de cultura para cultura. A tentativa de imposição de valores culturais ocidentais e, 

principalmente, liberais tem se mostrado mais fonte de conflitos do que de consenso na 

seara internacional, o que aliado a característica da rede mundial de computadores, 
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inviabiliza uma solução baseada exclusivamente no direito positivado. 

 

DIREITOS HUMANOS E ÉTICA 

 

A análise dos direitos humanos no ambiente virtual ao mesmo tempo em que nos 

confronta com as limitações das soluções legalistas, de âmbito local ou internacional, e de 

seus aspectos técnicos operacionais intrínsecos, também nos remete a reflexões e 

discussões em busca de novos meios de defesa dos direitos. 

A construção histórica dos direitos humanos passou ao longo do tempo por uma 

profunda discussão ética do papel do estado, do indivíduo na sociedade, das classes 

sociais, dominação e opressão, atrocidades em tempos de guerra, entre outros pontos, para 

resultar nos parâmetros balizadores dos direitos humanos. 

A busca de respostas aos problemas vivenciados na sociedade da informação 

evidencia a necessidade do retorno ao ponto inicial, ou seja, de uma discussão do papel da 

ética em todos os aspectos envolvidos na comunicação realizada pela internet, o que pode 

resultar em mudanças nos parâmetros comportamentais de usuários, empresas e governos. 

Algumas iniciativas de discussão dos direitos humanos e internet surgem em paralelo 

a outros debates envolvendo o espaço virtual, tal como ocorreu no encontro da NET 

mundial47 em São Paulo (abril de 2014), com a participação de importantes setores 

governamentais e não governamentais de diversos países. O documento final48 do evento 

coloca os direitos humanos como uma variável essencial no debate da governança da 

internet: 

 
DIREITOS HUMANOS E VALORES COMPARTILHADOS 
Os direitos humanos são valores universais, conforme a Declaração 
Universal de Direitos Humanos, e devem constituir a base para os princípios 
de governança da Internet. Os direitos que as pessoas têm offline, também 
devem ser protegidos online, conforme as obrigações legais internacionais 
dos direitos humanos, entre elas, os Acordos Internacionais sobre Direitos 
Civis e Políticos, e Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e a Convenção 
de Direitos das Pessoas com Deficiências. (NETmundial) 
 

Consideramos que o local de atuação do ser humano não é ponto crucial do debate, 

visto que a aplicação dos direitos nas esferas físicas ou virtuais é um debate hoje 

anacrônico haja vista a dissolução dessas fronteiras na sociedade da informação ou, 

conforme denomina Zigmunt Bauman (2001, p. 19), na modernidade líquida. 

                                                            
47 NETmundial – “Uma iniciativa multissetorial para impulsionar soluções de baixo para cima e baseadas na 
colaboração em um ecossistema de governança da Internet distribuído”. Disponível em: < 
https://www.netmundial.org/pt-br/p%C3%A1gina-de-in%C3%ADcio> Acessado em 03/03/2015. 
48 NETmundial. Disponível em:  http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-
Multistakeholder-Document.pdf Acessado em 03/03/2015. 
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A internet e suas múltiplas ferramentas fazem parte do cotidiano dos indivíduos, 

empresas públicas e privadas, dos agentes econômicos globais e governos, e frente aos 

valores universais dos direitos humanos a discussão deveria estar centrada nas formas de 

dar efetividade aos direitos no ambiente virtual. 

A moral rígida e sua versão concreta representada pelas leis criadas pelas 

sociedades tendem, isoladamente, a não apresentar soluções para problemas complexos da 

humanidade. Portanto, a ética em seu aspecto universal pode desempenhar um papel 

primordial na defesa dos direitos dos usuários da rede mundial de computadores, sendo 

necessário, conforme afirma o filósofo Sébastien Charles (2004, p. 38), uma regulação ética 

das atividades humanas: 

 
No lugar do quadro catastrofista que nos servem habitualmente (em que a 
moral abandonou o espaço social, substituída que foi pelo cinismo ou pelo 
egoísmo), convém salientar, em face das ameaças engendradas pelo 
desenvolvimento técnico - cientifico e pelo empobrecimento dos grandes 
projetos políticos, a necessidade atual de regulação ética e deontológica, no 
nível social, econômico ou mesmo midiático. 
 

O ponto nodal da discussão é a definição de quais parâmetros éticos aplicamos às 

relações humanas. O padrão ético do bem de Aristóteles, do dever de Kant, o utilitarismo 

ético de Bentham ou se na sociedade da informação a abordagem da ética, voltada à ação, 

deve ser reinterpretada.   

O filósofo Peter Singer (2000, p. 13) define a ação ética a partir da análise se os 

interesses defendidos são individuais ou mais amplos: 

 
É necessário mostrar que as acções motivadas pelo interesse pessoal são 
compatíveis com princípios éticos de base mais ampla para serem 
defensáveis, porque a noção de ética traz consigo a ideia de algo mais 
vasto do que o individual. Se eu quiser defender o meu comportamento com 
fundamentos éticos, não posso assinalar apenas os benefícios que tal 
comportamento me traz a mim. Tenho de me preocupar com um grupo mais 
vasto. 
 

Singer (2000, p. 15) propõe uma releitura do utilitarismo, dos filósofos ingleses 

Jeremy Bentham e John Stuart Mill, não restrita a abordagem fria e calculista de prazer e 

sofrimento: 

 
A forma de pensar que esbocei é uma forma de utilitarismo. Difere do 
utilitarismo clássico no facto de "melhores consequências" ser entendido 
como aquilo que, ponderadas as alternativas, aprofunda os interesses dos 
afectados, e não meramente o que aumenta o prazer e reduz o sofrimento. 
 

Por sua vez Gilles Lipovetsky (2005) aborda a ética dentro de uma concepção pós-

moderna e propõe um individualismo responsável que, segundo ele, difere do egoísmo. O 

filósofo defende uma moral indolor opcional, uma ética minimalista, sem o sacrifício e 
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desassociada do dever exigidos pela ética moderna. No entanto, críticas são opostas a essa 

abordagem por estimular o individualismo e a indiferença.  

O sociólogo Zygmunt Bauman (2003, p. 6) opõe-se veemente ao “individualismo 

responsável”, considerando um retrocesso em termos éticos: 

 
O que se chegou a associar-se com a noção pós-modernidade da 
moralidade é muitíssimas vezes a celebração da "morte do ético", da 
substituição da ética pela estética, e da "emancipação última" que segue. A 
própria ética é denegrida e escarnecida como uma das constrições 
tipicamente modernas agora quebradas e destinadas ao cesto de lixo da 
história; grilhões uma vez considerados necessários, agora estimados 
claramente supérfluos: outra ilusão que homens e mulheres pós-modernos 
podem muito bem dispensar. Se se precisar de exemplo dessa 
interpretação da "revolução ética pós-moderna", não se pode fazer pior do 
que consultar o estudo recentemente publicado por Gilles Lipovetsky, Lê 
crépuscule du devoir ("O crepúsculo do dever” Gallimard, 1992). 
 

O tema é extremamente controverso e não se esgota na presente exposição. Aqui 

nem se tem a pretensão de fazer algo que o longo e profundo debate, de importantes 

pensadores, ainda não o fez, mas busca-se tão somente refletir quanto à ética aplicada a 

comunicação virtual.  

Frente à complexidade do tema e a necessidade da ética ser algo tangível para o 

usuário desvinculado do debate filosófico, argui-se se a proposição de Lacan (2008, p.364): 

a ética consiste essencialmente ... num juízo sobre nossa ação, se seria um parâmetro 

concreto e universal para o início do diálogo com os usuários e de aplicação na internet. 

Não único, mas quiçá efetivo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No atual estágio da pesquisa constato que os dois tópicos centrais da dissertação, 

esquecimento e memória, apesar de que sempre estiveram presentes na sociedade e serem 

objeto de vários estudos científicos necessitam passar por um processo de escrutínio, para 

avaliar os impactos da sociedade da informação nestes dois temas. 

Esse processo de releitura da memória e do esquecimento na internet torna-se 

crucial no presente trabalho para compreender as consequências da perpetuação de 

informações no indivíduo e na coletividade, e, consequentemente, avaliar se o direito ao 

esquecimento pode ser um instrumento de defesa de direitos humanos na sociedade em 

rede. 

Portanto, a compreensão do tema perpassa pela investigação de vários campos 

científicos, que resulta na necessidade de uma abordagem interdisciplinar, e por se tratar de 

fatos do cotidiano da sociedade e que afetam os direitos humanos, justifica que a presente 

pesquisa esteja inserida em um programa de pós-graduação interdisciplinar de direitos 
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humanos. 
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IMAGEM, ARQUIVO E DIREITOS HUMANOS: UM ESTUDO DE OBRAS 

FOTOGRÁFICAS SOBRE AS DITADURAS MILITARES NO BRASIL E NA 

ARGENTINA 

Paula Fernandes Repezza49 

 

 

Como conclusão da disciplina Seminário Integrador, foi-nos proposto que 

respondêssemos duas questões: por que nossa pesquisa é interdisciplinar, e por que a 

mesma se insere no campo dos direitos humanos. Ao longo do semestre letivo foram 

abordadas várias temáticas em aula, explorando diferentes perspectivas teórico-

metodológicas, num diálogo crítico entre elas, com enfoque na construção do pensamento 

científico, na crise do paradigma e na interdisciplinaridade. Dessa maneira, fomos 

estimulados a localizar nosso objeto de pesquisa nesse campo de debate epistemológico. 

Antes de adentrar nas questões centrais propostas, cabe expor as linhas gerais do 

meu projeto: após percorrer por vários caminhos possíveis envolvendo as intersecções entre 

fotografia e direitos humanos, um objeto de pesquisa se mostrou particularmente frutífero: a 

análise comparativa das fotografias resgatadas/produzidas no pós-ditadura brasileiro e 

argentino. Meu projeto visa estudar esta produção fotográfica, seu papel na construção de 

uma ponte de memória frente ao apagamento institucional da violência vivida nestes países 

e na criação de uma cultura de direitos humanos na América Latina. Após levantamento, 

cheguei a dois artistas que provocam debates bastante relevantes acerca do tema: a 

brasileira Rosângela Rennó e o argentino Marcelo Bródsky. Os artistas, ambos fotógrafos de 

formação, trabalham através, não da produção, mas da intervenção em fotografias já 

existentes, advindas de arquivos pessoais e jornalísticos, a fim de promover uma 

ressignificação dessas imagens e questionar o dispositivo da memória e seus efeitos 

políticos sobre um grupo social.  

Pretende-se também explorar a noção de arquivo proposta por Derrida, qual seja um 

material que, por servir de local de estocagem e conservação do passado, é voltado ao 

presente, ao mesmo tempo que, desde o seu surgimento enquanto material arquivável, põe 

em questão a chegada do futuro (2001, p. 15). Assim, o arquivo também faz-se importante 

por servir de diagnóstico, não no sentido de delinear antecipadamente a figura do futuro, 

mas por nos libertar das continuidades (DELEUZE, 1996, p.5).  Desta forma, pretende-se 

analisar o arquivo fotográfico enquanto instrumento hábil para a compreensão da 

experiência ditatorial através do círculo hermenêutico gadameriano, que conduz valoriza o 

                                                            
49 Mestranda do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direito Humanos da Universidade Federal de 
Goiás. E-mail: paularepezza@hotmail.com. Pesquisa vinculada à linha de pesquisa: Práticas e representações 
sociais de promoção e defesa de Direitos Humanos. Orientador: Dr. Douglas Antônio Rocha Pinheiro. 
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poder da história e da memória no processo de formação ética e emancipação do indivíduo 

(PACHECO, 2009, p. 254). A hipótese é de que essa intervenção artística sobre as 

fotografias tem um potencial de profanação do dispositivo de memória/esquecimento oficial, 

persistindo enquanto imagens de imanência (ainda que precária), perante a descontinuidade 

dos processos oficiais de revisão/transição.  

Delineado meu objeto de pesquisa e com base nas leituras e debates empreendidos, 

pude constatar que minha pesquisa em particular se localiza num espaço teórico híbrido. 

Bruno Latour aponta que essa orientação é extremamente comum na contemporaneidade, o 

que é verificável através da simples leitura de um jornal: 

 
Multiplicam-se os artigos híbridos que delineiam tramas de ciência, política, 
economia, direito, religião, técnica, ficção. Se a leitura do jornal diário é a 
reza do homem moderno, quão estranho é o homem que hoje reza lendo 
estes assuntos confusos. Toda a cultura e toda a natureza são diariamente 
reviradas aí. (LATOUR, 2001, p. 8) 
 

Dessa forma, ao eleger como objeto de estudo a arte fotográfica produzida no pós-

ditadura brasileiro e argentino, minha pesquisa transita pelas redes formadas entre estudos 

de cultura visual, história, arte, direito, antropologia, dentre outros incontáveis 

desdobramentos em outras áreas de conhecimento. Um estudo dessa natureza é 

particularmente delicado de se realizar pelo fato de ainda vivermos num ambiente 

acadêmico ainda não plenamente adaptado ao estudo de híbridos, que procuram 

categorizá-los para que dessa forma pareçam mais “adequados” a um modelo ideal, 

altamente especializado. Ainda segundo Latour: 

 
Nós mesmos somos híbridos, instalados precariamente no interior das 
instituições científicas, meio engenheiros, meio filósofos, um terço instruídos 
sem que o desejássemos; optamos por descrever as tramas onde quer que 
estas nos levem. Nosso meio de transporte é a noção de tradução ou de 
rede. Mais flexível que a noção de sistema, mais histórica que a de 
estrutura, mais empírica que a de complexidade, a rede é o fio de Ariadne 
destas histórias confusas. No entanto, estes trabalhos continuam sendo 
incompreensíveis porque são recortados em três de acordo com as 
categorias usuais dos críticos. Ou dizem respeito à natureza, ou à política, 
ou ao discurso. (LATOUR, 2001, p. 9) 
 

Não obstante as tentativas de categorização, o autor aponta que, para compreender 

a natureza híbrida das temáticas da contemporaneidade, não é suficiente nenhum desses 

recortes, mas apenas a exploração das redes que entre elas se formam, redes essas que 

são ao mesmo tempo reais como a natureza, narradas como a discurso, coletivas como a 

sociedade (LATOUR, 2001, p. 12). Dessa forma, não basta eleger apenas uma abordagem 

neste tipo de pesquisa: para analisar o possível impacto sobre os direitos humanos na 

América Latina destas obras de arte que têm como matéria prima o arquivo fotográfico, seria 
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precária uma análise que se restringisse a um campo disciplinar, a uma escola teórica ou a 

uma categoria. A própria natureza das imagens que pretende-se analisar é híbrida: não raro 

elas são concomitantemente documentos históricos, arquivos políticos, memórias pessoais, 

corpo de provas e imagens iconográficas.  

Assim, aponta o autor, a forma adequada de se proceder essa forma de pesquisa é 

através do estudo empírico das redes. Esse tipo de abordagem não é estranho à 

antropologia, que há muito já é acostumada a tratar sem crises e sem crítica o tecido 

inteiriço das naturezas-culturas (LATOUR, 2001, p. 12). Porém, não é possível fazer em 

nossas naturezas-culturas a mesma análise antropológica que se faz em outros 

lugares/sociedades, pela razão de que, nos considerando modernos, temos um tecido não 

mais inteiriço, mas fragmentado. Mesmo assumindo uma posição pós-moderna, não 

teríamos solução para essa celeuma: o pós-modernismo e um sintoma e não uma nova 

solução, tendo em vista que vive sob a Constituição moderna mas não acredita mais nas 

garantias que esta oferece, prolongando a crítica sem no entanto acreditar em seus 

fundamentos (LATOUR, 2001, p. 52).  

Desta feita, o autor propõe que se trabalhe sobre uma perspectiva amoderna, 

partindo da certeza de que jamais fomos modernos no sentido estabelecido pela 

Constituição moderna50. Através dessa posição é possível uma releitura de nossa história 

que nos permite contemplar os híbridos negados pela Constituição moderna sem aceitar o 

terreno dos adversários, quer dizer, é possível contemplar uma temática híbrida e complexa 

antropologicamente, sem a necessidade de assumir a modernidade como uma revolução 

que rompeu com o passado e pariu um novo mundo. Sobre a perspectiva não moderna, 

Latour afirma:  

 
"Em rede", o mundo moderno, assim como as revoluções, permite apenas 
prolongamentos de práticas, acelerações na circulação dos conhecimentos, 
uma extensão das sociedades, um crescimento do número de actantes, 
numerosos arranjos de antigas crenças. Quando olhamos para elas "em 
rede", as inovações dos ocidentais permanecem reconhecíveis e 
importantes, mas não há o bastante aí para se construir toda uma história, 
uma história de ruptura radical, de destino fatal, de tristezas ou felicidades 
irreversíveis. (LATOUR, 2001, p. 52) 

 

                                                            
50 Entende-se por Constituição o texto comum que define o acordo e a separação dos poderes naturais e 
políticos, encarregando o poder científico de representar as coisas e o poder político de representar os sujeitos. 
Porém, essa tentativa de purificação criou um ambiente extremamente fértil para a proliferação de híbridos, 
que nada mais são além de mistos de natureza e cultura; não obstante a tentativa de separação entre essas 
categorias. Essa contradição não enfraquece a Constituição, muito pelo contrário: por crer na separação total 
dos humanos e dos não-humanos, e simultaneamente anular esta separação, a Constituição tornou os 
modernos invencíveis (LATOUR, 2001, p. 42), possibilitando que o discurso moderno fosse quase invencível, 
uma vez que detém todas as fontes de poder, todas as possibilidades críticas, mas as deslocam de instância em 
instância com tal rapidez que nunca é possível pegá-los com a mão na massa (LATOUR, 2001, p. 44). 
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Aqui começo a delinear a resposta à primeira pergunta: minha pesquisa é 

interdisciplinar na medida em que assume que a sociedade contemporânea é 

“antropologizável”, no sentido de que pode ser estudada enquanto um tecido inteiriço, 

compreensível através das redes que se formam entre natureza, política e cultura, bem 

como entre diferentes áreas de conhecimento. Adota-se uma análise que não pressupõe 

nenhuma ruptura radical, conforme crê o paradigma moderno, mas enxerga a modernidade 

e suas revoluções como mais uma dentre várias histórias que não tem nada de 

revolucionárias ou irreversíveis. Essa perspectiva não apenas possibilita um estudo 

interdisciplinar, como propicia uma metodologia de pesquisa que valoriza o passado, 

reconhecendo a força da memória no processo de compreensão. 

 Importante lembrar que uma pesquisa interdisciplinar enfrenta um grande 

desafio, conforme apontado por Olga Pombo: a palavra interdisciplinaridade está gasta, 

sendo utilizada amplamente, em vários contextos, sem que haja um conceito estável. É 

necessário, portanto, diferenciá-la de outras palavras que batalham no mesmo terreno: multi 

ou pluridisciplinariedade e transdisciplinaridade: 

 
A ideia é a de que as tais três palavras, todas da mesma família, devem ser 
pensadas num continum que vai da coordenação à combinação e desta à 
fusão. Se juntarmos a esta continuidade de forma um crescendum de 
intensidade, teremos qualquer coisa deste género: do paralelismo 
pluridisciplinar ao perspectivismo e convergência interdisciplinar e, desta, ao 
holismo e unificação transdiciplinar (POMBO, 2003, p. 3) 

 

Dessa forma, a pluridisciplinaridade consiste no paralelismo entre diferentes  

perspectivas em uma certa coordenação, bem como a interdisciplinaridade exige uma 

convergência entre pontos de vista e a transdisciplinaridade uma fusão unificadora de 

perspectivas. Porém, aponta a autora, não há um caminho progressivo dentre estes 

conceitos, pelo contrário:  

 
(...) entre uma lógica de multiplicidades para que apontam os prefixos multi 
e pluri e a aspiração à homogeneização para que, inelutavelmente, aponta o 
prefixo trans enquanto passagem a um estádio qualitativamente superior, o 
prefixo inter, aquele que faz valer os valores da convergência, da 
complementaridade, do cruzamento, parece-me ser ainda o melhor. 
(POMBO, 2003, p. 4) 

 

A interdisciplinaridade se revela, então, como a mais adequada destas perspectivas, 

por ser um ponto de equilíbrio entre o risco de superficialidade e aleatoriedade que circunda 

a multi ou pluridisciplinaridade e o perigo homogeneizador da transdisciplinaridade. 

Portanto, em minha pesquisa, não pretendo apenas posicionar as perspectivas da arte, da 

história, do direito e da antropologia num mesmo quadro, nem tenho a ambição de encontrar 

de formar uma amálgama holística com todas elas. Pretendo encontrar entre a análise das 
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fotografias; lidas como documentos, obras de arte, objetos culturais e arquivos históricos, 

jurídicos e políticos; os pontos de cruzamento que possam revelar elementos edificadores 

para a construção dos direitos humanos nos países estudados. 

 Elegida a mais adequada das metodologias para o estudo de híbridos, qual 

seja a interdisciplinaridade, cabe ressaltar um dos discursos sobre essa perspectiva, a 

chamada poética da interdisciplinaridade, de Gilbert Durant. Segundo o autor, da formação 

interdisciplinar resulta uma heurística que promove a fecundação recíproca das disciplinas, 

num abismo de complexidade que proporciona a formação de novos objetos de 

conhecimento e um acesso a camadas mais profundas da realidade cognoscível (POMBO, 

2003, p. 8). O autor nos propõe um novo olhar sobre a história da ciência, ressaltando que 

os grandes criadores científicos não se encaixavam no esquema da especialização, e foram 

notáveis justamente por isso. Esse argumento perspicaz vai ao encontro direto ao 

pensamento amoderno proposto por Latour. 

Segundo Olga Pombo, a razão dos amplos usos e consequente desgaste da palavra 

interdisciplinaridade na atualidade é a insuficiência do modelo analítico, que, muito embora 

tenha sido de suma importância para o desenvolvimento da ciência e de toda a nossa 

compreensão de mundo, gerou consequências devastadoras na produção de conhecimento 

na contemporaneidade:  

 
(...) há muita coisa que a própria ciência produziu e que já não cabe neste 
programa. Acresce que, apesar de necessária, a especialização foi feita à 
custa de grandes sacrifícios e elevados custos, tanto do ponto de vista da 
cultura dos homens de ciência, como do ponto de vista das novas formas de 
enquadramento institucional da actividade científica. Ela levou a uma 
institucionalização do trabalho científico absolutamente devastadora e de 
que estamos hoje a sofrer as consequências. (...)A ciência é hoje uma 
enorme instituição, com diferentes comunidades competitivas entre si, de 
costas voltadas umas para as outras, grupos rivais que lutam para arranjar 
espaço para o seu trabalho, que competem por subsídios, que estabelecem 
entre si um regime de concorrência completamente avesso àquilo que era o 
ideal científico da comunicação universal. (POMBO, 2003, p. 4 e 5) 

 

Ao realizar uma análise comparativa do modelo de universidade proposto por 

Humboldt no início do século XIX e o modelo atual, Roberto Bartholo Jr. chega a conclusões 

parecidas. A proposta de Humboldt consistia, resumidamente, na formação ética das 

pessoas através de uma ciência que compreende a si mesma como filosofia (BARTHOLO, 

2001, p. 52). Nessa perspectiva, a ética não é mera expressão dogmática de um código de 

ação moralizante, mas a permanente autoconstrução da pessoa. A Universidade, nesse 

sentido, deve possuir autonomia perante as forças sociais, para que assim seja possível que 

a formação ética do indivíduo retorne para o centro da política.  

Porém, esse projeto é inviável na atualidade, em que as Universidades se encontram 

imersas no campo de tensões políticas, econômicas e militares da sociedade. Isso se deve 
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principalmente ao modelo norte americano de Universidade que se tornou dominante, 

fundado em um tripé: o departamento, o currículo e o campus. Entretanto, aponta o autor 

que há outra forma de buscar essa autonomia: através da auto compreensão da ciência 

como força política, interlocutora ativa das instituições da sociedade civil, do Estado e da 

economia. O caminho para tal horizonte, qual seja associar ciência e vida, atingindo o que 

Humboldt idealizou como “ideia moral”, definitivamente passa pela interdisciplinaridade. 

 É dessa proposta/necessidade de associar ciência e vida e, num mesmo 

golpe, recuperar a autonomia ética da pessoa, outrora sacrificada diante do aparato 

anônimo de controle, que os direitos humanos surgem como objeto de estudo no espaço 

acadêmico contemporâneo. A temática é, por si só, fruto da proliferação de híbridos descrita 

por Latour, repleta de problemáticas que não podem ser apreciadas através do método 

analítico e disciplinar. É neste momento que as duas questões centrais do presente texto se 

encontram: a motivação da apreciação interdisciplinar da temática pesquisada é a 

subordinação do tema aos direitos humanos. Os direitos humanos podem ser aqui 

compreendidos como o máximo expoente da (re)inserção da ciência na vida ética e política 

dos homens (e vice-versa), e a interdisciplinaridade é o instrumento que possibilita essa 

empreitada.  

Ressalta-se ainda que necessidade da perspectiva interdisciplinar na pesquisa em 

direitos humanos resulta em duas práticas: de descentração e de comprometimento. De 

acordo com Olga Pombo, práticas de descentração são aquelas relativas a problemas 

impossíveis de reduzir às disciplinas tradicionais. Nesses casos, diz-se que a 

interdisciplinaridade é descentrada por não haver propriamente uma disciplina que constitua 

o ponto de partida ou de irradiação do problema ou que seja sequer o ponto de chegada do 

trabalho interdisciplinar. Ou seja, há um policentrismo de disciplinas ao serviço do 

crescimento do conhecimento. (POMBO, 2002, p. 9). Já as práticas de comprometimento, 

são aquelas que dizem respeito a questões vastas demais, problemas que têm resistido ao 

longo dos séculos a todos os esforços mas que requerem soluções urgentes. Para este 

gênero de problemas, é preciso uma interdisciplinaridade envolvente, circular, que se 

entregue a um regime de polinização cruzada, que explore activamente todas as possíveis 

complementaridades (POMBO, 2002, p. 10).  

Reconheço ambas as práticas no meu projeto de pesquisa: a questão do 

estabelecimento dos direitos humanos na América Latina se estende por séculos, num 

contínuo esforço de descolonização e emancipação das memórias recalcadas do período 

ditatorial. Anos de repressão que ainda são considerados tabus e reprimidos pela memória 

coletiva encontram um campo aberto de discussão na arte. O entendimento dessas 

questões também deve ser submetido a práticas de descentração, uma vez que não há 
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ponto de partida que derive de um campo disciplinar de conhecimento, o problema em si 

resulta do diálogo entre diferentes áreas do saber, bem como as possíveis soluções não 

podem ser reduzidas a uma disciplina. 

Entendendo toda forma de arte como um discurso político, considero que o estudo 

dos diálogos entre arte e direitos humanos são essenciais para a tão almejada conciliação 

entre os discursos culturais, científicos e políticos. Dessa forma, minha pesquisa se insere 

no campo dos direitos humanos por buscar articular diferentes áreas do conhecimento em 

prol da produção de um conhecimento ético, aproximando a produção acadêmica dos 

problemas sociais.  

A pesquisa motiva-se também pela compreensão de que os direitos humanos, assim 

como a fotografia, são produtos culturais e, como tais, devem ser integrados no circuito 

cultural, compreendendo a realidade como uma trama de relações com nós mesmos, com 

os outros e com a natureza (FLORES, 2004, p.41). Cabe ressaltar ainda que, de acordo 

com a análise histórica de Lynn Hunt, a espectatorialidade e, por extensão, as imagens, 

possuem uma relação íntima com o próprio conceito de direitos humanos. Porém, a história 

visual dos direitos humanos ainda é composta majoritariamente por registro de sofrimento e 

violações (SLIWINSKI, 2011, p. 19). Assim, o estudo de direitos humanos por intermédio de 

imagens é uma tentativa de construção de um discurso imagético positivo, que vá além de 

imagens que evidenciam sua ausência, criando um imaginário social consistente, que 

evidencie as tramas entre estética e política. 
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CONTRAPONTO ENTRE O DIREITO DE FAMÍLIA E O DIREITO AGRÁRIO: 

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CONCEITO CIVIL DE FAMÍLIA NA 

AGRICULTURA FAMILIAR E AS CONSEQUÊNCIAS OCASIONADAS À 

SEGURANÇA ALIMENTAR 

Renata Medeiros da Cruz51 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A agricultura familiar, embora não se trate de inovação terminológica ou histórica, 

nos dias atuais, encontra-se inserida nos grandes debates acadêmicos, das políticas 

governamentais e, ainda, nos movimentos sociais, razão pela qual detém caráter de 

relevante valor social. 

A importância da agricultura familiar não está limitada à função de abastecer o 

mercado interno ou à de contribuir para as exportações. Essa atividade econômica 

encontra-se intimamente ligada à produção de alimentos destinados à dieta alimentar 

cotidiana, produzindo a maior parte dos alimentos que abastecem a mesa da população 

brasileira. Nesse espeque, tem relevante papel no combate à insegurança alimentar. 

Dentre as várias tentativas conceituais elaboradas para a compreensão dessa 

atividade agrícola, o Brasil adota o critério legal (Lei 11.326/2006), o qual apresenta uma 

delimitação formal da agricultura familiar com o preenchimento dos requisitos de renda, mão 

de obra e tamanho da área. 

Nesse sentido, salienta-se que, embora denominada de agricultura familiar, os 

requisitos para o enquadramento na definição oficial legal abarca critérios econômicos, 

muito distantes dos elementos subjetivos existentes no Direito de Família, os quais estão 

pautados, em síntese, na afetividade. 

Cumpre ressaltar que se encontram ultrapassadas as composições familiares 

decorrentes do pátrio poder ou de critérios patrimoniais, religiosos ou procracionais, em 

razão do advento da Constituição Federal de 1988, que possibilitou uma repersonalização 

das relações civis. 

Desta feita, ante essa nova roupagem do direito civil, principalmente no que tange 

aos elementos pessoais e afetivos existentes nas relações familiares, faz-se mister o estudo 

acerca da possibilidade de inserção de tais subjetividades no âmbito da agricultura familiar, 

de modo a quebrar a característica rígida e econômica presente na sua definição oficial, 
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elastecendo-se, assim, o seu núcleo caracterizador e, por conseguinte, propiciar um maior 

combate à insegurança alimentar. 

 

1 TENTATIVA CONCEITUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

O Brasil é considerado, por muitos, como “Celeiro do Mundo”, haja vista a sua 

grande produção agrícola, uma das principais atividades econômicas desenvolvidas no país. 

Em Goiás, a agricultura sempre esteve presente na história, passando por várias fases, 

desde a exploração desta atividade econômica voltada para a subsistência até a 

configuração atual como agroindústria. Dentre as atividades agrícolas desenvolvidas em 

Goiás, destaca-se a produção soja, milho, leite, trigo e sorgo. 

A agricultura, numa perspectiva de senso comum, pode ser conceituada como a arte 

de cultivar os campos, sendo classificada em vários agrupamentos, a depender das 

características a serem desenvolvida pelo homem e o seu relacionamento com a terra. 

Dentre as classificações existentes desta atividade, encontra-se a Agricultura Familiar. 

Segundo Wanderley (1996, p.2), a Agricultura Familiar deve ser entendida, de forma 

genérica, como aquela em que a família é proprietária dos meios de produção e, ao mesmo 

tempo, trabalha em prol da produtividade. Trata-se, portanto, de uma relação entre família, 

produção e trabalho. 

Numa perspectiva econômico-social, Abramovay (1998, p.9 e 18) afirma que a 

chamada Agricultura Familiar ocorre no setor da agricultura em que os gerentes ou 

administradores dos estabelecimentos rurais são também os próprios trabalhadores rurais. 

Tem-se, portanto, uma unidade entre o negócio e a família. 

Altafin (2007, p.13), citando o estudo realizado por meio de convênio de cooperação 

técnica entre as Organizações das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), define a agricultura familiar a 

partir de três pontos principais, quais sejam: 

 
[...] a) gestão da unidade produtiva e os investimentos nela realizados são 
feitos por indivíduos que mantém entre si laços de sangue ou casamento; b) 
a maior parte do trabalho é igualmente fornecida pelos membros da família; 
c) a propriedade dos meios de produção (embora nem sempre da terra) 
pertence à família e é em seu interior que se realiza sua transmissão em 
caso de falecimento ou aposentadoria dos responsáveis pela unidade 
produtiva. 

 

Para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a Agricultura 

Familiar caracteriza-se pela forma de produção na qual predomina a interação entre a 

gestão e trabalho. Os agricultores familiares dirigem o processo produtivo, dando ênfase na 
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diversificação e, ainda, utilizando o trabalho familiar, eventualmente complementado pelo 

trabalho assalariado. 

No Brasil, a Agricultura Familiar é definida legalmente (Lei 11.326, de 24 de julho de 

2006). O referido ordenamento jurídico reconhece oficialmente a Agricultura Familiar como 

profissão no mundo do trabalho. Acerca do tema, dispõe, in verbis: 

 
Artigo 3º: Para fins desta lei, considera-se agricultor familiar e 
empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 
atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: 
I-Não detenha a qualquer título, área maior que 4 módulos fiscais; 
II-Utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 
III-Tenha percentual mínimo de renda familiar originada de atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida 
pelo Poder Executivo; (Lei 12.512, de 2011); 
IV-Dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.  

 

Chega-se à ilação, portanto, que a delimitação legal do conceito de agricultor familiar 

combina, simultaneamente o tamanho da terra, predominância familiar da mão de obra e da 

renda, e gestão, por parte da família, da unidade/estabelecimento produtivo. 

Ultrapassada a análise conceitual, verifica-se que, no Brasil, a configuração da 

Agricultura Familiar depende do preenchimento dos requisitos objetivos e simultâneos 

descritos na Lei 11.326/2006, tendo como pressuposto primordial a existência de um núcleo 

familiar. Nesse espeque, faz-se necessário o estudo acerca do conceito de família para o 

Direito Civil. 

 

2 O DIREITO CIVIL E O CONCEITO DE FAMÍLIA 

 

O conceito de família deve ser entendido de acordo com a sociedade em análise. 

Nesse diapasão, percebe-se que a família é um instituto que apresenta forte caráter 

mutacional, haja vista adquirir as características da sociedade na qual está inserida. Nesse 

sentido, pode-se citar a família vinculada aos laços religiosos existente na civilização Greco-

Romana, bem como a família patriarcal retratada pelo Código Civil Brasileiro de 1916. 

Cumpre ressaltar que a dinamicidade conferida ao instituto da família é decorrente 

da própria modificação de pensamento do legislador, o qual deve adotar as medidas 

necessárias para acompanhar as transformações da sociedade, sob pena de ineficácia na 

aplicação da lei. 

O formato atual da entidade familiar deixou de considerar o vínculo biológico como 

fator principal para sua definição. Desta feita, é possível se verificar a existência de um 

núcleo familiar pautado apenas em laços afetivos, sem qualquer vínculo sanguíneo. É o 

caso da adoção. 
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Na tentativa de definir o que se entende por entidade familiar atual e sua 

repersonalização, destaca-se o artigo 5º da Lei 11.340/06, amplamente conhecida como Lei 

Maria da Penha, a qual conceitua: “família é toda relação de afeto”. Nesse sentido, nota-se 

que a afetividade é ponto fundamental e caracterizador da nova estrutura do núcleo familiar, 

o qual se forma por meio de conceitos subjetivos e não simplesmente por interesse 

individual. 

Para entender a entidade familiar atual, deve-se adotar uma concepção plural, uma 

vez que os arranjos sociais são os mais variados, apresentando formas abrangentes, e, não 

se condicionando às convenções sociais ou laços sanguíneos. Nesse sentido, ao analisar a 

nova roupagem da entidade familiar, Dias (2013, p.43) apud Mônica Guazzelli preleciona: 

 
Agora, a tônica reside no indivíduo, e não mais nos bens ou coisas que 
guarnecem a relação familiar. A família-instituição foi substituída pela 
família-instrumento, ou seja, ela existe e contribui tanto para o 
desenvolvimento da personalidade de seus integrantes como para o 
crescimento e formação da própria sociedade, justificando, com isso, a sua 
proteção pelo Estado. 

 

Ainda nesse sentido, tem-se uma análise histórica acerca da instituição familiar: 

 
[...] Os novos valores que inspiram a sociedade contemporânea sobrepujam 
e rompem, definitivamente, com a concepção tradicional de família. A 
arquitetura da sociedade moderna impõe um modelo familiar 
descentralizado, democrático, igualitário e desmatrimonializado. O escopo 
precípuo da família passa a ser a solidariedade social e demais condições 
necessárias ao aperfeiçoamento e progresso humano, regido o núcleo 
familiar pelo afeto, como mola propulsora. (FARIAS apud Rodrigo Cunha, p. 
11, 2006). 

 

Concluindo, cumpre ressaltar que a família tem expressa proteção Constitucional, de 

forma que sua conceituação ganhou amplitude ante ao surgimento de novas concepções 

decorrentes das transformações sociais. 

 

3 RELAÇÃO ENTRE SEGURANÇA ALIMENTAR E AGRICULTURA FAMILIAR 

 

A agricultura familiar tem relevante papel social, haja vista que pode ser 

caracterizada como protagonista de um sistema voltado para a produção de alimentos e 

promoção da segurança alimentar. 

Numa tentativa de se estabelecer um diálogo global acerca da importância do 

fortalecimento dessa atividade, bem como para identificar as políticas adequadas para o 

desenvolvimento e maior capacitação dos produtores e, ainda, buscar o aprimoramento da 

produtividade e o uso adequado dos recursos naturais, o ano de 2014 foi declarado, pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas, como o Ano Internacional da Agricultura Familiar. 
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Numa outra perspectiva, a Lei 11.346/2006 apresenta a definição de Segurança 

Alimentar, in verbis: 

 
Artigo 3º: A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do 
direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, 
em quantidade suficiente sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras 
de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, 
econômica e ambientalmente sustentáveis. 

 

Da análise do texto legal, percebe-se que a segurança alimentar é um conceito 

amplo, não se relacionando apenas ao combate à fome, mas também à produção, ao 

acesso, à comercialização e ao consumo de alimentos adequados e capazes de garantir o 

desenvolvimento necessário ao indivíduo. 

Numa perspectiva constitucional, por meio da emenda 64/2010, foi incluído na 

Constituição Federal Brasileira, no capítulo destinado ao regramento dos direitos sociais, o 

direito humano à alimentação adequada. 

Segundo Casemiro, Valla e Guimarães (2008, p.1), o direito humano à alimentação 

adequada pode ser compreendido em duas perspectivas, estar livre da fome e da 

desnutrição e ter acesso a uma alimentação adequada. Nesse sentido, é obrigação do 

Estado e da sociedade prover o acesso físico e econômico a uma alimentação saudável e 

diversificada e, ainda, sustentável; propiciar condições para uma preparação e ministração 

do alimento adequadas; apresentar condições de vida que promovam integral proteção à 

saúde. 

Na tentativa de se estabelecer uma relação entre a agricultura familiar e a segurança 

alimentar, Biage (2014, p.1) ressalta que a maioria dos alimentos consumidos no Brasil é 

proveniente dessa atividade agrícola, asseverando, inclusive, sua importância na 

manutenção da estabilidade dos preços dos alimentos e no controle da inflação. 

Nesse mesmo sentido, da análise do Censo Agropecuário, elaborado em 2006, 

infere-se que a agricultura familiar representa 84,4% (oitenta e quatro vírgula quatro por 

cento) do total das propriedades rurais brasileiras, perfazendo, aproximadamente, o total de 

37,8% (trinta e sete vírgula oito por cento) do valor bruto da produção agropecuária do país. 

Conclui-se, portanto, que o desenvolvimento da agricultura familiar, ou, ainda, seu 

fortalecimento, contribuirá para uma maior produção de alimentos, o qual está intimamente 

ligado à segurança alimentar e, por conseguinte, na maior efetividade do direito humano à 

alimentação adequada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Sem o intuito de abordar as origens histórias da agricultura familiar ou o seu 

desenvolvimento histórico, neste momento, é patente que tal modo de produção tem grande 

importância social, seja na promoção de alimentos, na geração de renda ou de postos de 

trabalho. 

Ainda que haja várias tentativas conceituais do que se entende por agricultura 

familiar, tal configuração de exploração agrícola é definida por lei no Brasil, Lei 11.326/2006, 

a qual apresenta requisitos objetivos para a delimitação formal dessa atividade, quais sejam, 

o tamanho da terra, a mão de obra empregada e a renda gerada. 

Nessa perspectiva, verifica-se que, embora seja intitulado de agricultura familiar, o 

aspecto subjetivo inerente à configuração da família fora mitigado pela existência de 

requisitos econômicos, sem os quais não há o enquadramento na definição oficial. 

Tendo como ponto de partida a existência desses elementos econômicos e rígidos 

na configuração da agricultura familiar brasileira, busca-se fazer um apanhado do que se 

entende por família no âmbito do direito civil, no qual se tem critérios pessoais, afetivos e 

eminentemente subjetivos, de forma a se analisar a possibilidade de elastecer e flexibilizar o 

conceito de agricultura familiar. Nesse sentido, havendo essa inserção dos elementos civis 

de família na atividade agrícola, faz-se necessário averiguar o impacto na produção de 

alimentos e, por conseguinte, na segurança alimentar. 
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A CONSTRUÇÃO DO SHOPPING PASSEIO DAS ÀGUAS NO MUNICIPIO DE 

GOIÂNIA FRENTE À EXPANSÃO URBANA DA SUB-REGIÃO NORTE: 

ASPECTOS JURÍDICOS E AMBIENTAIS 

Tamiris Melo Pereira52 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente texto é uma síntese do projeto de pesquisa intitulado: “Analise de caso: 

a construção do Shopping Passeio das Águas no Município de Goiânia frente à expansão 

urbana da Sub-Região Norte. Aspectos Jurídicos e Ambientais”, a ser desenvolvido no 

Mestrado de Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás, durante 2 (dois) anos, pela 

mestranda Tamiris Melo Pereira, com orientação da Professora Doutora Vilma de Fátima 

Machado. 

O projeto tem como tema central a analise do estudo de caso referente à 

construção do Shopping Passeio das Águas no Município de Goiânia. Pondera-se que tal 

temática perpassa por assuntos paralelos e interdisciplinares de extrema relevância ao 

estudo central, quais sejam: a analise/reflexão sobre a legislação ambiental estadual e 

municipal, especificamente, o Novo Código Florestal de Goiás, o Plano Diretor de Goiânia 

com sua Lei Complementar n. 246/2013 e do Estatuto das Cidades. Bem como, de 

documentos ambientais como as licenças prévia, instalação, construção e o EIA/RIMA do 

shopping. 

  Foram propostos dois problemas de pesquisa, são eles: Há, atualmente, 

efetividade prática na legislação ambiental do Município de Goiânia? A construção do 

Shopping em área de APP reafirma/confirma a necessidade de mudança no modo de 

produção e estruturação da cidade, sob um viés estruturado no desenvolvimento 

sustentável, assim como, demonstra que o Direito Ambiental não está sendo aplicado para a 

proteção da vida?  

Se utilizará o método indutivo e comparado, por meio dos procedimentos 

comparativo, bibliográfico, documental e analise de caso.  

 

1 A EXPANSÃO URBANA DA SUB-REGIÃO NORTE DE GOIÂNIA EM MEIO AO 

DESFAVORÁVEL QUADRO AMBIENTAL 

 

                                                            
52 Mestranda do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direito Agrário da Universidade Federal de 
Goiás. E-mail: tmp.dir@hotmail.com. Pesquisa vinculada à linha de pesquisa: Direito Agroalimentar, 
Territorialidades e Processos de Desenvolvimento. Orientadora: Dra. Vilma de Fátima Machado. 
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A cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, foi fundada em 24 de outubro de 

1933 e já nasce como uma cidade planejada. Em 20 de novembro de 1935 foi instalado o 

município e em 13 de novembro, do mesmo ano, foi assinado o Decreto de transferência da 

Secretaria Geral, da Secretaria do Governo e da Casa Militar, para a nova capital, em 

substituição à cidade Goiás, capital do estado até então.  

Com um projeto desenvolvido pelo arquiteto Atílio Corrêa Lima, Goiânia foi 

planejada para 50 mil habitantes. Contudo, já em 1950 a cidade possuía 53 mil habitantes, 

sendo que desse total 75% (quase 40 mil habitantes) já residiam em perímetro urbano.  

Goiânia é uma cidade que nasceu planejada, entretanto, ao longo de sua história, 

conviveu com períodos de expansão desenfreada e frágil controle do uso do solo, 

propiciados pela industrialização, urbanização e recentemente pela expansão imobiliária. 

 No ano de 201453, segundo pesquisa do IBGE (Instituto brasileiro de Geografia e 

Estatística), o município de Goiânia possui 1.412.364 milhões de habitantes, sendo o 12º 

maior município de todo o Brasil, com uma taxa de crescimento geométrico no período 

2013-2014 de 1,35%. 

E ainda, de acordo com a análise do núcleo Goiânia da rede INCT Observatório das 

Metrópoles, coordenada pelo professor Aristides Moysés da PUC Goiás, a maior parte do 

crescimento populacional de Goiás ocorreu nas áreas urbanas. A taxa de urbanização do 

Estado chegou a 90,30% em 2010 – bem acima das taxas nacional que foi de 84,36% e do 

Centro-Oeste que foi de 88,80%. Em três municípios da Região Metropolitana 

institucionalizada, a urbanização já alcança praticamente o total da população, exemplos de 

Aparecida de Goiânia, Goiânia e Senador Canedo- que tem taxas de urbanização acima de 

99% (MOYSÉS, p.20). A cidade de Goiânia, particularmente, apresenta taxa de urbanização 

na ordem de 99,6%, conforme se visualiza na tabela abaixo: 

 

Tabela 1- RM de Goiânia- População por situação do domicilio e taxa de urbanização 

 
Fonte: IBGE/Censos Demográficos. Elaboração: Observatório das Metrópoles – Núcleo Goiânia. Site: 
http://web.observatoriodasmetropoles.net/download/GOeRMG_Censo.pdf. Acessado em 10 de Junho 
de 2015. 
 

                                                            
53 A análise completa das estimativas populacionais pode ser consultada no link 
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/pdf/analise_estimativas_2014.pdf. 
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Logo, quanto à perspectiva industrial goiana, em 2014, Goiânia apresentou a 

segunda melhor taxa de crescimento do Valor Adicionado do PIB estadual, com 66,3% no 

acumulado de 2002 a 2012 e crescimento médio anual de 5,2%, tendo sido impulsionada, 

principalmente, pelo segmento da indústria de transformação e da construção civil. Na 

comparação com a indústria brasileira, Goiás cresceu 2,1 vezes a mais. Cabe mencionar 

que o Estado de Goiás representa na indústria a maior fatia de participação na região 

Centro-Oeste, com 48,5%.54 

Segundo o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), 

Pedro Alves de Oliveira: 

 
O Sistema Fieg também focará seu trabalho na atuação em favor da 
descentralização industrial para regiões menos desenvolvidas do Estado 
(Oeste, Norte e Nordeste goiano), demandando das autoridades a 
implantação da infraestrutura adequada, promovendo a formação 
profissional nessas regiões e a melhoria da educação básica e de nível 
técnico (FIEG, 2014). 
 

Pondera-se que o maior ou menor processo de urbanização, advém 

primordialmente dos grandes atrativos promovidos pelo grau de industrialização de 

determinadas regiões, portanto, são relações inter-dependentes e que se influenciam. Com 

o crescimento industrial e urbano, surgem novas conjecturas a cidade, uma delas é a 

expansão imobiliária.  A oferta de imóveis na capital goiana vem crescendo 

consideravelmente a cada ano, mudando o cenário urbano, empreendendo tendências, 

tecnologias e novidades, bem como proporciona também males sociais, ambientais e 

estruturais. 

No final de 2011 o mercado imobiliário do município de Goiânia fechava o ano com 

um número de 13.021 unidades ofertadas pela construção civil para apartamentos, casas 

em condomínios e salas comerciais. Em relação ao ano de 2010, 2011 teve maior oferta 

durante todo o ano, no entanto fechou o último mês com quantidade semelhante ao do ano 

anterior, isso por que as vendas aumentaram, o que possibilitou maior liquidez durante 2011 

(PEREIRA. et al., 2012, p. 08) 

Diante desse cenário de mudanças urbanas, o presente estudo se concentrará 

especificamente na sub-região Norte do município de Goiânia, tal escolha se justifica devido 

à recente e vultosa construção do Shopping Passeio das Águas, observando que a região 

passa por uma significativa expansão industrial, urbana e imobiliária- no momento, o maior 

crescimento dentre todas as sub-regiões de Goiânia-, que permeia o antes e o depois da 

construção do Shopping, uma vez que já se encontravam na região empresas de grande 

magnitude como a Arisco, Cargil e Unilever. Atualmente, está em fase de construção o 

                                                            
54 Indústria de Goiás deve fechar 2014 com crescimento de 2%- 
http://www2.sistemafieg.org.br/portalfieg/site/NoticiaVisualizar.do?vo.codigo=4388&v=0 
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Centro de distribuição Hypermarcas e novos condomínios fechados, como o Jardim Ipê. 

Além disso, também não se pode ignorar a existência do aterro sanitário próximo a essa 

localidade.  

Salienta-se que os grandes eixos rodoviários implantados em Goiânia foram fortes 

fatores determinantes na expansão urbana desta sub-região goiana, pois o surgimento de 

grandes avenidas da região noroeste da cidade e principalmente a abertura da Perimetral 

Norte, permitiram a criação de novos conjuntos habitacionais e acabaram por atrair uma 

grande massa populacional que forçaram a expansão dos bairros periféricos, ainda que sem 

infra-estrutura ou planejamento, até às áreas de proteção aos mananciais. 

 O diferencial da Sub-região Norte de Goiânia centra-se em sua riqueza hídrica, 

uma vez que, abrange a Bacia do Rio Meia Ponte- pertencente à Bacia do Paranaíba-, que 

abastece a capital Goiânia e entorno. Existem várias outras sub-bacias não menos 

importantes que contribuem com a Bacia do Rio Meia Ponte, e uma dessas sub-bacias é a 

sub-bacia do córrego Caveirinha, que nasce em Goiânia no Bairro Recanto das Garças e 

deságua no Rio Meia Ponte próximo ao Carrefour Norte. 

O Rio Meia Ponte nasce nas proximidades de Itauçu e Taquaral de Goiás (a 60 km 

de Goiânia) e percorre 471 km até atingir o rio Paranaíba, abaixo da cidade de Cachoeira 

Dourada (a 232 km da capital), na divisa com o estado de Minas Gerais. O município de 

Goiânia é cortado no sentido norte-sul pela sub-bacia do Rio Meia Ponte, o qual neste 

trecho é alimentado por 21 sub-bacias, dentre elas a sub-bacia do córrego Caveirinha. A 

bacia do Rio Meia Ponte é composta de 38 municípios nos quais habitam 2,5 milhões de 

goianos, portanto mais de 40% da população do Estado (COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO MEIA PONTE, 2003, apud, ALMEIDA, 2014, p. 3). 

 
O Estado de Goiás se destaca por ser um divisor de águas, uma vez que 
estão inseridas em seu território três grandes bacias hidrográficas, sendo: 
do Rio São Francisco, do Rio Tocantins/Rio Araguaia e do Rio Paranaíba, o 
que proporciona ao Estado uma vazão total média de aproximadamente 
4.762 m3/s e uma vazão média específica de 14 L/s/Km2 e a 
disponibilidade hídrica per capita de 28 m3/hab/ano (SECRETARIA DE 
ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SEMARH, 
1999). 
 
De acordo com dados do Instituto de Planejamento de Gestão 
Governamental - IPLAN (1994), a cidade de Goiânia possui um quadro 
natural privilegiado, com cerca de 85 km de curso d’água na área urbana e 
de expansão, que poderiam ser utilizados em projetos de urbanização em 
comunhão com as áreas verdes existentes. 
 

O córrego Caveirinha é afluente da margem direita do rio Meia Ponte, possui uma 

extensão aproximada de 14,8 km, onde praticamente toda sua bacia hidrográfica é ocupada 

por chácaras de recreio e loteamentos habitacionais. A microbacia do córrego Caveirinha é 

composta pelos afluentes denominados Posse, Fundo e Capivara, que ainda apresentam 



 

139 
 

nascentes que guardam alguma proteção quanto à mata ciliar riparia. Mas, em toda 

extensão do córrego Caveirinha, é possível verificar esgotos lançados sem tratamento, 

ausência de mata ciliar, ocasionando a erosão de suas margens e o assoreamento de seu 

leito (UCG/ARCA apud SOUZA;CAMPOS;MALHEIROS, 2014, p.8). 

É extremamente preocupante a situação ambiental da microbacia do córrego 

Caveirinha e a ocupação da sua planície de inundação por grandes empreendimentos e 

parcelamentos urbanos.  

Nessa triste realidade, destaca-se a construção do Shopping Passeio das Águas, 

que foi erguido sobre Áreas de Preservação Permanente (APP), na margem direita do 

córrego Caveirinha, ocupando uma área de recarga do manancial, com brejos e minas 

d’água. 

 

FIGURA 1- Mapa da localização do Shopping Passeio das Águas 

 

Fonte: Google Maps. Site: https://www.google.com.br/maps/place/Maresia+-
+Shopping+Passeio+das+%C3%81guas/@16.630212,49.27807,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x29bff4c
cd591d1ba. Acessado em 10 de Junho de 2015. 

  

Dentre os aspectos negativos que ocorreram com a implantação deste 

empreendimento nas margens do córrego Caveirinha, destaca-se o impacto físico com a 

ocupação, como perda da qualidade dos recursos hídricos e a consequente perda da 

vegetação nativa. O canal de drenagem ali instalado contribuiu para a alteração das 

características geomorfológicas naturais de escoamento superficial, que causa a ampliação 

da malha de inundação dentro dos limites do empreendimento. Levando-se em 

consideração que a drenagem urbana em períodos chuvosos sobrecarrega o leito do 

córrego, esta situação vai provocar inundações em vários pontos desta importante Área de 

Preservação Permanente (SOUZA;CAMPOS;MALHEIROS, 2014, p.05). 

Com essas opções de desenvolvimento econômico que estão sendo feitas na 

realidade do município de Goiânia, o mesmo fica a mercê das escolhas econômicas, que 
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estão sobrepondo as questões ambientais e sociais. Porém, a conta que a natureza cobra, 

certamente virá, mas não apenas em termos ambientais propriamente ditos, por causa da 

alta impermeabilização de um solo acostumado a muita água e pela proximidade com o 

maior manancial da cidade, o Rio Meia Ponte. A região também sofrerá um grande impacto 

na mobilidade urbana, assim como ocorre hoje nas imediações do Flamboyant Shopping 

Center e de outros empreendimentos desse porte. 

 
Munõz (2000) pontua que a proposta de desenvolvimento sustentável 
quando incorpora o território da Bacia Hidrográfica deve levar em 
consideração a relação e conflitos entre o desenvolvimento econômico, 
social e ambiental. Para o autor, o atributo da sustentabilidade é inerente ao 
conceito de desenvolvimento que, para se transformar em realidade, deve 
ser associado ao resultado de um processo distributivo de uma economia 
ativa, mas praticada com respeito à capacidade de suporte dos 
ecossistemas (apud SOUZA;CAMPOS;MALHEIROS, 2014,p.04) 
 

A construção do Shopping é permeada de contradições legais, que deve perpassar 

por uma analise temporal e minuciosa do Novo Código Florestal de Goiás, do Plano Diretor 

de Goiânia com sua Lei Complementar n. 246/2013 e do Estatuto das Cidades. Bem como, 

de documentos ambientais como as licenças prévia, instalação, construção e o EIA/RIMA do 

shopping. 

 

CONCLUSÃO 

 

Perante o patente desgaste natural, que em tudo é submisso ao capital e seus 

ideais, tornou-se primordial impelir novas ideias que garantam a execução da 

sustentabilidade no meio urbano, principalmente ideias que remetam a um novo 

funcionalismo jurídico, que realmente propiciem o surgimento de um Estado Democrático de 

Direito Ambiental.  

O capitalismo, apesar de ter sido criado por seres humanos, segundo seus 

preceitos e necessidades, com o propósito inicial de proporcionar maior qualidade de vida, a 

partir do acumulo de riqueza essencial à sobrevivência familiar e a manutenção do 

comercio, prosseguiu seu caminho evolutivo extrapolando, e muito, todas as formas de 

auferir patrimônio. Com isso, o mesmo deixou de ser administrado pelo homem para tornar-

se Senhor de sua vida, à medida que difundiu-se em um segregacionismo humano, onde a 

riqueza monetária e os conchaves políticos, distinguem o certo do errado, bem como limita o 

homem  a conhecimentos pré estabelecidos e repetitivos, afim de manter o pensamento fixo 

na produção de riquezas e no consumo, uma vez que a roda capitalista tem que continuar a 

girar indefinidamente. 
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Portanto, no planejamento de uma cidade, que ocorre através do Estatuto das 

Cidades e do Plano Diretor, não se deve observar apenas o que é bom para o progresso 

econômico, mas também as questões humanas, sociais e ambientais.  

A medida que o “progressimo” supera os ideias de sustentabilidade presente nas 

legislações ambientais, o meio ambiente fica ainda mais desamparado e exposto ao 

descaso e a completa devastação. Um dentre vários exemplos disso, foi a construção do 

Shopping Passeio das Águas em área de APP. 
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ARTICULAÇÃO CIENTÍFICA E ATO INFRACIONAL: PERSPECTIVAS DE 

CONSTRUÇÃO DE NOVO CONHECIMENTO DENTRO DO CAMPO DOS 

DIREITOS HUMANOS. 

 Tarihan Chaveiro Martins55 

 

 

A disciplina Seminário Integrador, ofertada pelo PPGIDH – UFG, teve como objetivos 

os seguintes pontos: a construção de uma visão integrada sobre os saberes científicos e 

diferentes áreas do conhecimento; desenvolver uma compreensão mais crítica da produção 

do conhecimento e da pesquisa acadêmica de cunho interdisciplinar; formar uma visão 

crítica do campo de estudos dos direitos humanos, especialmente da interface e diálogo 

desse campo de conhecimento com outras áreas do conhecimento; e situar os projetos de 

pesquisa entre as diferentes áreas do conhecimento numa perspectiva interdisciplinar dentro 

do campo dos direitos humanos. 

Após a discussão do previsto no conteúdo programático da disciplina, foi proposto a 

elaboração de um texto para relacionar a pesquisa de cada aluno com o estudado e 

discutido durante as aulas a partir de duas perguntas: por que o objeto de pesquisa é do 

campo dos direitos humanos? Por que é interdisciplinar? Assim, o texto adiante terá como 

norte a resposta dessas duas perguntas a partir do estudado e do meu projeto de pesquisa.  

Antes de adentrar na resposta das perguntas, é importante localizar o meu objeto de 

pesquisa através da perspectiva de Henrique Leff (2002). De acordo com o autor mexicano, 

a ciência não dá conta de objetos empíricos (real), mas das relações estruturais do real e de 

suas múltiplas determinações apreendidas a partir da produção teórica de conceitos, objetos 

de diversas ciências.  

Assim, dentro do objeto real dos adolescentes em conflito com a lei, o recorte 

proposto para ser meu objeto de pesquisa (ou objeto de trabalho) é a sentença produzida 

em um processo de apuração de ato infracional guiado pelo procedimento previsto no 

Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir da necessidade de análise dos processos 

legais e extralegais dos aspectos que envolvem a produção dessas sentenças, surge a 

necessidade de articulação entre diferentes ciências: o direito para tratar da produção 

legislativa e os limites da legalidade; e a sociologia para tratar do extralegal. 

A limitação em se tratar a questão através da ótica disciplinar da sociologia surge na 

medida em que a disciplina trata da clivagem socioeconômica e de classe com as 

produções de sentença, mas não problematizam a legislação e os mecanismos que 

                                                            
55 Mestrando do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direito Humanos da Universidade Federal de 
Goiás. E-mail: tarihan@hotmail.com. Pesquisa vinculada à linha de pesquisa: Práticas e representações sociais 
de promoção e defesa de Direitos Humanos. Orientador: Dr. Ricardo Barbosa de Lima. 
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permitem determinado perfil (adolescentes negros, pobres, com baixa escolaridade) ter 

punições mais rígidas que os demais. Já o viés disciplinar do direito cuida das mudanças 

legislativas e de procedimentos que ocorreram em relação à substituição do Código de 

Menores pelo ECA, mas não dá conta da influência das clivagens socioeconômicas e de 

classe na produção das sentenças. 

Entretanto, ao tratar sobre a articulação científica, alerta Leff que a produção 

científica não é um campo neutro, longe dos processos de vinculação ideológica e política: 

 

A luta política pelo conhecimento é um debate não só por demarcar as 

ciências do campo das formações ideológicas, mas por dissolver essa 

representação imaginária da ciência como um processo neutro no qual o 

conhecimento se desenvolve como resultado de uma lógica interna 

conduzida pela ação metodológica de sujeitos conscientes ante uma 

realidade objetiva. (LEFF,2002, p.29) 

 

Nessa perspectiva, atenta o autor sobre os perigos da “articulação prática de 

diferentes áreas e da técnica no processo econômico e no controle político dos agentes 

sociais, que permite a reprodução ampliada do capital” (LEFF, 2002, p.30). Nesses casos, 

chamados de “articulação técnica”, as diferentes ciências são manejadas sob uma ótica 

pragmática-funcionalista e regida por uma lógica utilitarista, de forma que as diversas áreas 

do conhecimento são usadas indiscriminadamente para resolver um problema ideológico, 

não o problema epistemológico das ciências. 

Portanto, para o autor, a articulação técnica não se encaixa no problema de 

articulação científica, pois sofre efeitos ideológicos e não modifica os conceitos produzidos 

pelas ciências utilizadas: 

 

O problema da articulação científica não concerne à constituição de uma 

ciência a partir das formações ideológicas que a precedem, ou seja, de 

noções provenientes de outros campos do conhecimento antes da fundação 

dos conceitos próprios de uma ciência (isto é, o uso de noções da mecânica 

antes da fundação da biologia, ou da biologia e termodinâmica antes da 

produção freudiana dos conceitos psicanalíticos). As relações de articulação 

entre as ciências construídas tampouco se referem à convergência e 

complementação de conhecimento provenientes de diferentes áreas do 

saber na fundação e desenvolvimento de novas disciplinas (físico-química, 

bioquímica, antropologia ecológica). Tampouco têm por objetivo as 

aplicações técnicas de diferentes áreas do saber para resolver problemas 

internos das ciências ou problemas práticos fora delas, nem as relações de 

um objeto científico com outros empíricos. (LEFF, 2002, p.32) 

 

Pode-se dizer que a pretensa articulação do novo conhecimento sobre adolescentes 

que ocorre atualmente é uma articulação técnica entre a sociologia e o direito. Observa-se 

que o ponto de partida da articulação se dá nos “ganhos” proporcionados pela adoção da 

Doutrina da Proteção Integral e da mudança de diretrizes proposta, visto que o adolescente 
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em conflito com a lei começa a ser enxergado como sujeito de direitos. Entretanto, via de 

regra, essa articulação não problematiza a própria produção legislativa através dos aspectos 

extralegais e nem considera os aspectos externos como possíveis indicativos de que as 

diretrizes pensadas pela Doutrina da Proteção Integral e os mecanismos do ECA podem 

funcionar de maneira contrária ao desejado, já que poderiam confirmar a maior punição de 

certo perfil de adolescentes. Assim, na perspectiva de Leff, é possível afirmar que tal 

articulação sofre um efeito ideológico, visto que a pretensa articulação do novo 

conhecimento não modifica os conceitos do direito e da sociologia sobre o ECA, Doutrina da 

Proteção Integral e adolescentes. 

Para que se resolva o problema de utilização de diferentes ciências através de um 

viés técnico, Leff traz quando surge a necessidade de articulação em um nível científico: 

 

(...) deveremos propor a problemática de articulação das ciências à partir de 

uma perspectiva teórica e não técnica, para ver se esta constitui um 

problema concreto que surge das condições da ciência moderna. A 

necessidade e a possibilidade de uma articulação científica apenas se 

justifica se existirem processos materiais que, não podendo ser apreendidos 

a partir dos conhecimentos elaborados por apenas uma das ciências em 

seu estado atual ou por um paradigma transdisciplinar e integrador, 

aparecem como regiões do real onde confluem os efeitos de duas ou mais 

ordens de materialidade, objeto de diferentes ciências. Esta articulação 

científica não pode ser pensada como uma fusão dos objetos teóricos das 

ciências – os quais constituem sua especificidade teórica e dos quais 

derivam seu efeito de conhecimento -, mas como uma superdeterminação 

ou uma interdeterminação dos processos materiais dos quais as ciências 

produzem um efeito de conhecimento pela articulação de seus conceitos em 

seus respectivos campos teóricos... A articulação científica é um problema 

alheio às implicações técnicas e ideológicas das ciências, e concerne 

apenas a alguns casos de uma problemática transcientífica e intracientífica 

... (LEFF, 2002, p.31 e 32) 

 

Por essa ótica, meu objeto de pesquisa se adequa ao caso de superdeterminação na 

articulação científica (LEFF, 2002, p.33). Na medida em que a sentença, seu procedimento 

e a possibilidade de aplicação da remissão cumulado com medidas socioeducativas (objeto 

do direito) pode ser aplicada como algo legal, mas que abrange um determinado grupo 

social, os processos matérias que são objeto da sociologia são afetados e condicionam os 

processos materiais estudados pelo direito. Dessa forma, a utilização (ou não) de certos 

mecanismos punitivos para determinados adolescentes pode ser determinado por processos 

externos como, por exemplo, a segregação ou não superação da visão de construção da 

nação que imperava na época do Código de Menores, que são objetos de estudo da 

sociologia.  

Tal articulação propõe a criação de novos conceito sobre adolescente e ECA, 

através do processo de elaboração da sentença, que modifica os conceitos já propostos. Na 
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medida em que se articula as duas ciências para lançar luz sobre a problemática de um 

procedimento que possibilita a negação do adolescente como sujeito de direitos através de 

mecanismos previstos pelo ECA e teoricamente respaldado na Doutrina da Proteção 

Integral, os conceitos produzidos que relacionam a questão do adolescente em conflito com 

a lei com a efetivação do previsto no ECA são modificados.  

Em relação ao campo dos direitos humanos, Lima (2014) relaciona os estudos sobre 

direitos humanos e interdisciplinaridade com a crítica de Leff. Assevera o autor que, na 

medida em que a interdisciplinaridade - tomada como um dos elementos fundadores dos 

estudos sobre direitos humanos - é tratada por um viés técnico e ausente de crítica 

epistemológica, o foco das produções nessa área se dá em relacionar a efetividade da 

proteção dos direitos humanos à efetivação de normas e mecanismos que possibilitaram a 

própria crise da sociedade atual. 

 

En vez de suscitar un inconformismo creciente, una radicalización de los 
ideales de transformación, o de potenciar la producción o la reinvención de 
una teoría crítica que preste atención a las diferentes dimensiones de los 
derechos humanos, ha dado pie, cuando  no a pesimismos y a retrocesos, a 
un discurso que postula normalizar, o más precisamente regular el 
(des)orden social que los crearon: un discurso crítico resignado, que ya no 
pretende interpretar analíticamente lo que critica sino que se refugia en la 
monumental y dramática tarea de regulación y control de lo que denuncia. 
Las posibilidades de interpretar la realidad se agotan en ella misma. Si en el 
horizonte no hay alternativas a los problemas, correspondería al crítico 
resignarse a la tarea de regulación, gestión y control de lo que critica.  
 En algunos casos, se podría llegar, en nombre de esos principios y 
postulados,  al extremo de justificarlo prácticamente todo, incluso la 
preservación de la misma racionalidad jurídica y/o macroeconómica de 
producción y consumo de bienes, servicios y garantías jurídicas, 
mencionada, por la crítica de los diferentes sujetos de derecho y por el 
diagnóstico científico, como aquellas que dieron forma a los actuales 
problemas de concreción de los DhESCAS y de sostenibilidad del actual 
modelo de desarrollo.  Bastaría agregar como valor y principios lo que, 
hasta entonces, era “irracionalmente” ignorado o silenciado.Así, al 
reivindicarse como instrumentos de lucha por la institucionalización de 
regímenes, normas y mecanismos anunciados como senderos hacia la 
búsqueda de una cultura de paz y respeto integral de la dignidad de la 
persona, estos trabajos pasan a colocarse en el plano de gestión y de 
control de los problemas de efectividad de los DDHH y, casi siempre, 
alejados de la elaboración de interpretaciones que busquen su comprensión 
más analítica y conceptual. (LIMA, 2014) 

 

Alerta ainda que a ausência de crítica epistemológica e de uma articulação científica 

cria barreiras que guardam íntima ligação com aquilo que o campo dos direitos humanos, 

ante uma crise na ciência moderna, deveria combater:  

 
Al revelar las externalidades negativas impuestas a los diferentes grupos 

socialmente segregados e invisibilizados, el nuevo foco de la crítica de esta 

producción, a falta de una articulación interdisciplinar, estaría posibilitando, 

paradójicamente, una nueva frontera para la racionalidad instrumental que 
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creó el actual modelo de desarrollo social, cultural y económico. En este 

contexto, una vez más el mundo de la vida estaría siendo abarcada por la 

esfera de la racionalidad instrumental que engendró el mundo moderno. 

(LIMA, 2014) 

 

Partindo dessas críticas, iremos delinear o campo dos direitos humanos a partir do 

que deveríamos superar. Nesse sentido, Santos (1997) trará os paradigmas modernos e o 

porquê da ciência se encontrar em crise atualmente. Diz o português que o modelo de 

racionalidade que preside a ciência moderna constituiu-se a partir da revolução científica do 

século XVI, mas somente no século XIX se estendeu às ciências sociais emergentes. Tal 

modelo admite variedade interna, mas é “totalitário” ao negar o caráter racional a todas as 

formas de conhecimento que não se pautarem pelos seus princípios epistemológicos e 

regras metodológicas, considerando o senso comum e as chamadas humanidades (ou 

estudos humanísticos) como formas de conhecimento não científicas ou irracionais.  

A ciência moderna baseia seu conhecimento na formulação de leis, tendo como 

pressuposto a ideia de ordem, estabilidade do mundo e de que o passado se repete no 

futuro. Por essa ótica, a concepção de um “mundo-máquina” ou mecanicismo, segundo 

Santos, se tornará a principal hipótese da época moderna. Então, o determinismo 

mecanicista se constituiu como uma forma de conhecimento utilitária e funcional, 

reconhecida pela capacidade de dominar-transformar adequado aos interesses da 

burguesia. Para atender aos interesses desta, a ciência transbordou do estudo da natureza 

para o estudo da sociedade, pois “tal como foi possível descobrir as leis da natureza, seria 

igualmente possível descobrir as leis da sociedade” (SANTOS, 1997, p. 32). 

 Essas concepções influenciaram a ciência de tal forma que, no séc. XIX, vieram a se 

condensar no positivismo oitecentista, quando existiam apenas duas formas de 

conhecimento científico: as disciplinas formais da lógica e da matemática e as ciências 

empíricas segundo o modelo mecanicista das ciências naturais. Apesar da interpretação 

marginal56 sobre o surgimento das ciências sociais, a intepretação dominante é de que seu 

surgimento se deu dentro do contexto do positivismo oitocentista e, portanto, elas nasceram 

para ser empíricas. 

Entretanto, para o autor, o paradigma dominante está em crise, já que o próprio 

“aprofundamento do conhecimento permitiu ver a fragilidade dos pilares em que se funda” 

(SANTOS, 1997, p. 41). Uma das condições teóricas da crise57 se dá nos avanços nos 

                                                            
56 Segundo Santos (1997) existiram duas maneiras de interpretação: a dominante que advogava aplicar às 
ciências sociais os princípios epistemológicos e metodológicos que presidiam ao estudo da natureza desde o 
século XVI; e a marginal, que reivindicava para as ciências sociais um estatuto epistemológico e metodológico 
próprio, com base na especificidade do ser humano e sua distinção polar em relação à natureza. 
57 Santos (1997) cita quatro condições teóricas da crise do paradigma moderno: a primeira é a relatividade da 
simultaneidade de Albert Einstein; a segunda é a relativização das leis de Newton no domínio da microfísica 
que ocorreu quando  Heisenberg e Bohr demonstraram que não é possível medir ou observar um objeto sem 
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campos microfísica, da química e da biologia, que partem de uma profunda reflexão 

epistemológica sobre o conhecimento científico. Existe um movimento de “vocação 

transdisciplinar”, de forma que a análise das condições sociais, dos contextos culturais e dos 

modelos organizacionais da investigação científica deixam de ser restritas aos sociólogos. 

Tal movimento propicia uma reflexão epistemológica sobre conhecimento científico que 

produz as seguintes consequências  

 

Esta reflexão apresenta duas facetas sociológicas importantes. Em primeiro 
lugar, a reflexão é levada a cabo predominantemente pelos próprios 
cientistas, por cientistas que adquiriram uma competência e um interesse 
filosóficos para problematizar a sua prática científica... A segunda faceta 
desta reflexão é que ela abrange questões que antes eram deixadas aos 
sociólogos. A análise das condições sociais, dos contextos culturais, dos 
modelos organizacionais da investigação científica, antes acantonada no 
campo separado e estanque da sociologia da ciência, passou a ocupar 
papel de relevo na reflexão epistemológica. (SANTOS, 1997, p. 50 e 51) 

  

Com essas condições teóricas da crise demonstrados, tem-se desenhado a crise do 

paradigma dominante observáveis a partir de algumas conclusões: o declínio da hegemonia 

da legalidade, pois a noção de lei substituída pelas noções de sistema, de estrutura, de 

modelo e, por último, pela noção de processo; o declínio da hegemonia da causalidade, pois 

ela é apenas uma das formas do determinismo e tem um lugar limitado, ainda que 

insubstituível, no conhecimento científico; a constatação de que o conhecimento científico 

moderno é um conhecimento desencantado e triste, que transforma a natureza num 

autômato; e a conclusão de que os limites deste tipo de conhecimento não são superáveis 

com maiores quantidades de investigação ou maior precisão dos instrumentos. 

 Visto que “as leis da ciência moderna são um tipo de causa formal que privilegia o 

como funciona das coisas em detrimento de qual o agente ou qual o fim das coisas” 

(SANTOS, 1997,p.30) o autor definiu a crise da seguinte maneira 

 
“(...) estamos de novo perplexos, perdemos a confiança epistemológica; 
instalou-se em nós uma sensação de perda irreparável tanto mais estranha 
quanto não sabemos ao certo o que estamos em vias de perder; admitimos 
mesmo, noutros momentos, que essa sensação de perda seja apenas a 
cortina de medo atrás da qual se escondem as novas abundâncias da 
nossa vida individual e coletiva. (SANTOS, 1997, p. 17)” 
 

Portanto, partindo das considerações de Santos (1997) sobre a crise do paradigma 

atual, temos que o campo dos direitos humanos surge em meio a esse cenário de 

indagações epistemológicas para propor um modelo que, respeitando os objetos científicos 

e metodologia das disciplinas, consiga propor um novo modelo analítico mais humano e 

epistemologicamente vigilante para os problemas da nossa sociedade.  

                                                                                                                                                                                          
interferir nele; a terceira sucede com as investigações de Gõdel e da relativização do rigor da matemática; e a 
quarta foi o movimento de vocação “transdisciplinar”. 
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Algo próximo ao idealizado por Bartholo (2001), que tomando o modelo humboldiano 

de universidade, tece críticas ao papel que atualmente a universidade e o mundo científico 

assumem. Para o autor, a partir da segunda metade do séc. XX, a Universidade se viu 

cercada por forças políticas e impelida a produzir conhecimentos voltados para as 

necessidades de produção e da economia. Com isso, ocupa-se do acúmulo (e não troca) da 

formação de cérebros influenciáveis, a ponto de conseguir rapidamente se adequar às 

necessidades de quem os contrata, distanciando-se ainda mais do ideal humboldiano58. 

Concluindo, meu trabalho se insere no campo dos direitos humanos por mesclar as 

duas preocupações trazidas: vigilância epistemológica e produção de conhecimento 

científico conectado com os problemas da sociedade. A primeira afirmação foi respondida 

quando da explicação sobre o porquê do trabalho se utilizar da articulação científica. 

A segunda afirmação parece saltar aos olhos ao localizar meu trabalho na questão 

do adolescente em conflito com a lei, mas é necessária uma resposta. Ante a situação que 

se encontra o sistema socioeducativo e visto que a pauta política da vez é a questão da 

redução da maioridade, o trabalho proposto se insere nesse cenário escasso de produções 

científicas sobre o tema “adolescente” e de mudanças dos conceitos produzidos. Entretanto, 

com a devida vigilância epistemológica, a pesquisa proposta se localiza nesse quadro de 

crise social, mas não pretende apontar possíveis soluções para todos os (muitos) problemas 

e não possui como hipótese a resolução das mazelas do sistema socioeducativo.  

Dentre a produção de conhecimento feita a partir da articulação de diferentes 

ciências e conectado com os problemas da sociedade, a atual pesquisa tenta contribuir na 

análise crítica dos aspectos legais e extralegais da produção da sentença que impõe medida 

socioeducativa em meio aberto ao adolescente. Tal contribuição está dentro de toda a 

discussão sobre adolescente e sistema socioeducativo – se inserindo também nesse 

cenário de crises já explicitado-, mas visa dar uma contribuição pequena para a produção 

científica dessa área, gerando novos conceitos a partir do recorte citado e problematizando 

as produções legislativas. Dessa forma, o campo dos direitos humanos na presente 

pesquisa será tratado como um campo que permite a articulação científica 

epistemologicamente vigilante e que não toma a “efetivação” desse campo a partir da 

efetivação de normas e mecanismos que permitiram a crise da sociedade contemporânea.  
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