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Sobre o curso: 

 

Queridos/as alunos e alunas. Esse curso virtual foi desenvolvido com o objetivo de 

debater temas fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e 

sustentável. O foco do curso será o debate sobre direitos humanos, participação social 

e políticas públicas.  

 

O curso está dividido em três módulos: 

• Direitos Humanos e os obstáculos para a sua realização  

• Políticas Públicas 

• Participação Social e Mobilização 

 

Cada módulo é composto de um texto orientador, dealguns vídeos e de um exercício 

proposto pelo professor-tutor. 

 

Durante cada módulo, utilizaremos o fórum virtual como um espaço de debate e troca 

de percepções de todos/as participantes sobre os temas e conceitos apresentados ao 

longo do módulo. 

 

Espera-se que a participação no curso possa propiciar uma compreensão e reflexão 

crítica dos Mobilizadores do COEP sobre temas relevantes do debate público na 

atualidade para que tenham uma ação social mais consciente, livre e fundada em 

princípios ético-políticos emancipatórios. 
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Objetivo do curso: 

 

O objetivo do curso é apresentar conceitos e ideias que deveriam nortear as normas 

de convivência social, a elaboração das políticas públicas, assim como, ser a base para 

as decisões de políticos e autoridades públicas. 

 

Direitos Humanos e Democracia são os princípios que constituem o Estado Brasileiro. É 

o que chamamos de um Estado democrático de direitos, que pode ser entendido como 

um Estado onde a tomada de decisões é feita por representantes eleitos pela 

população e de forma direta e participativa com a finalidade de garantir uma vida 

digna para todos e todas. 

 

Ao longo dos módulos, serão apresentados conceitos sobre direitos humanos, 

democracia, desigualdades, políticas públicas, indicadores sociais, cidadania e 

participação social. Para além de propor uma reflexão, entendimento e apropriação 

desses princípios, o objetivo do curso é instigar uma leitura crítica dos obstáculos 

existentes para a efetivação de direitos, a redução das desigualdades e discriminações 

na sociedade brasileira. Uma vez compreendido o rumo a ser seguido, quais seriam as 

barreiras que impedem que todos/as tenham uma boa vida e o que fazer para 

impulsionar processos de mudanças. 

 

O COEP convida a todos/as para participar do curso com autonomia, espírito crítico e 

investigativo. Sintam-se livres para questionar, debater, apresentar dúvidas e 

dificuldades.  

 

Desejamos a todos/as uma boa jornada nessas próximas semanas. 
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MÓDULO 1 – DIREITOS HUMANOS E OS OBSTÁCULOS 
PARA SUA REALIZAÇÃO 

 
 
 

O que está acontecendo com o mundo que vivemos? 

 
O mundo enfrenta atualmente uma situação de crise que se expressa em várias 

dimensões. Observa-se o crescimento de conflitos armados, alguns por motivos  

religiosos, em diversas partes do mundo. Esses conflitos vêm gerando o deslocamento 

de milhares de pessoas que na fuga pela sobrevivência tornam-se refugiados.   

 

Há também uma generalizada crise de representação política, que é visível por meio 

da ocorrência de diversas manifestações populares em todo o mundo, com a 

participação massiva de jovens mobilizados por meio de redes sociais na internet.  

Protestos na Espanha, Grécia, Turquia, Venezuela, e em países árabes na chamada 

“Primavera Árabe” têm sido duramente reprimidos em diversos países. Essas 

demonstrações de insatisfação da população com relação às decisões de lideranças 

políticas, vêm questionando e desestabilizando regimes políticos com demandas de 

maior participação e transparência. Os regimes políticos não tem sido capazes de 

garantir participação, liberdade e igualdade para a maioria da população.  

 

Para além da crise humanitária e política, vivemos uma crise ambiental com a 

aceleração do aquecimento global, causado por uma exploração cada vez maior dos 

recursos naturais e florestais. As mudanças climáticas e a progressiva destruição das 

florestas e da biodiversidade pode colocar a sobrevivência humana e de outras 

espécies em risco, provocando impactos significativos nas condições de vida de 

milhões de pessoas no próximo período. Estudo recente do cientista Antônio Nobre do 

INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) afirma que com 20% da floresta 

desmatada e outros 20% degradados, a Floresta Amazônica já começa a falhar no seu 

papel de regulação do clima na América do Sul. 

 

A ganância e a falta de regulamentação na economia, especialmente, dos mercados 

financeiros, tem gerado uma acumulação de capitais e recursos na mão de poucas 

pessoas e empresas, gerando grandes desigualdades entre ricos e pobres em todos os 

países. 
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Na América Latina, temos observado o crescimento da violência cometida pelo Estado 

em países como o México, justificado pelo discurso da guerra às drogas. A região 

continua com os maiores índices de homicídio no mundo, tendo a situação piorado em 

países como o Venezuela e o Brasil. 

 

Vivemos, portanto, um momento de crise que pode nos levar a massivas violações de 

direitos humanos e emergências humanitárias não só no Brasil como em várias partes 

do mundo. 

Ao mesmo tempo, nosso planeta produz recursos suficientes para garantir a 

sobrevivência e a vida de todos os seres que o habitam. Temos tecnologia e 

consciência suficiente para gerar boas condições de vida para que todos/as possam 

viver de forma digna e em liberdade. Somos seres dotados de uma mente incrível, com 

habilidades, criatividade e capazes de gerar beleza, união e nobres sentimentos e 

realizações. Por que ainda convivemos com tanto sofrimento, desigualdade, 

discriminação e violência?  

 

O momento atual é o resultado de nossas ações.Toda crise é também uma 

oportunidade de transformação. O velho precisa ser transformado, dando lugar a uma 

nova consciência, novas práticas e relações. A mudança parte da consciência individual 

e se expande para grupos, coletivos, movimentos, organizações. Novos e velhos 

conceitos e práticas devem ser potencializados: cultura de direitos humanos, 

agroecologia, economia solidária, sustentabilidade ambiental, diversidade, 

solidariedade, igualdade, liberdade. Temos muito a construir e transformar. Construir 

um novo mundo está em nossas mãos.  

 

Exercício: Quais os principais problemas que você enfrenta na sua comunidade e como 

eles se relacionam com processos mais amplos (nacionais e internacionais) de restrição 

de direitos e de crise? 

 

 
 
O que são os direitos humanos? 
 
Um dos alicerces fundamentais para a construção de uma sociedade livre, diversa e 

justa é o conceito de direitos humanos.  

 

Podemos sintetizar a ideia central do conceito de direitos humanos a uma simples 

frase: “todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos”.  Ser 
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umportador de direitos(ou sujeito de direitos) significa ter uma vida digna e livre, onde 

seus talentos e singularidades possam se expressar no mundo. 

 

O conceito de direitos humanos buscou sintetizar valores que formam o alicerce do 

que chamamos de humanidade, do que é próprio de nossa espécie, de tudo que a luz 

da razão e da consciência nos permitiu até então alcançar. Valorescomo igualdade, 

justiça, liberdade, fraternidade, respeito, ética, entre outros foram reunidos em um 

conceito normativo e prático de direitos que cada ser humano possui pelo simples fato 

de existir. Direito a ter uma boa vida. Direito a ser feliz.  

 

É importante ressaltar que a  luta por direitos é uma construção histórica. Eles não são 

dados, mas sim conquistados por aqueles/as que vivem situações de opressão e 

invisibilidade. O direito de não ser torturado, de poder expressar suas opiniões, de 

poder votar, de ter condições de trabalho decente, entre outros, foram conquistados 

pela luta de homens e mulheres ao longo da história que se confrontaram com 

privilégios estabelecimentos por grupos e classes sociais específicas.  

 

O que hoje parece algo comum - como ter direito a uma jornada de trabalho 

delimitada, aposentadoria, assistência social, educação, saúde - nem sempre foi assim. 

Aliás, mesmo estabelecidos em lei, na prática, muitas pessoas ainda não têm acesso 

aos seus direitos.  

 

Os valores de dignidade, liberdade e igualdade que estão no núcleo do conceito de 

direitos humanos, passaram a constituir um sistema legal, normativo que cria 

obrigações para os Estados nacionais, governos e autoridades públicas.  

 

A noção contemporânea de direitos humanos foi estabelecida pela Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948. Após as atrocidades ocorridas durante a II 

Guerra Mundial, com o genocídio de judeus, ciganos, homossexuais pelo regime 

nazista alemão e seus aliados, a comunidade internacional reunida na recém-criada 

Organização das Nações Unidas (ONU), estabeleceu um consenso internacional sobre 

o conjunto de valores que cada pessoa deve possuir afim de ter uma existência digna. 

 

Seus dois primeiros artigos afirmam que:  

 

I. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 

 

II. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 

estabelecidas nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja 

de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outra 
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natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer 

outra condição.  

 

Para além do princípio universal da dignidade e liberdade, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos estabelece outro princípio fundamental: a não-discriminação. 

 

Igualdade e não-discriminação são princípios fundamentais que compõe o conceito de 

direitos humanos. Todos nascem iguais em dignidade e direitos. Contudo, ao longo da 

história, grupos específicos sofrem discriminação, opressão e violência em razão de 

ideologias como o racismo, machismo, homofobia, entre outras. 

 

Assim, negros/as, mulheres, indígenas, gays/lésbicas, entre outros têm maiores 

dificuldades de acessarem direitos em razão do preconceito e de um histórico de 

discriminação e exclusão.  

 

Os seres humanos são diversos em suas caraterísticas físicas, nacionalidade, língua, nas 

suas crenças, desejos, potencialidades, condições: brancos, negras, indígenas, homens, 

mulheres, cristãos, muçulmanos, umbandistas, homossexuais, travestis, crianças, 

jovens, idosos/as, ricos, pobres. 

 

As diferenças não podem ser um fator de discriminação e negação do acesso à 

condições de vida digna. Atenção específica deve ser dada às diferentes etapas de 

desenvolvimento do ser humano. As crianças e adolescentes merecem um tratamento 

especial por parte das famílias, da sociedade e do Estado em razão do seu período de 

desenvolvimento. Assim como as pessoas idosas requerem atenção e políticas 

especiais para que seus direitos sejam garantidos nessa fase especial da vida, como 

por exemplo, o direito à aposentadoria. 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos influenciou as leis de diversos países, 

elencando um conjunto de direitos que todo ser humano deveria ter acesso a fim de 

gozar de uma vida livre e digna. São eles: direito a vida, liberdade, segurança pessoal, 

votar e ser eleito, trabalho, lazer, saúde, alimentação, habitação, seguridade social, 

educação, cultura, etc.  

 

Exercício: Analisando as condições objetivas de sua vida, seus desejos e sua visão de 

mundo, quais seriam os principais direitos que os governos deveriam garantir para que 

você pudesse ter uma vida digna?  
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Cidadania e direitos humanos podem ser considerados sinônimos? 
 
O conceito de cidadania é muito próximo doconceito de direitos humanos. Cidadania 

traz a ideia da participação integral do cidadão/ã na comunidade de forma livre, como 

sujeito de direitos e deveres. 

 

Assim, para além de possuir direitos que devem ser respeitados e promovidos pelo 

Estado, a ideia de cidadania pressupõe auto-responsabilidade e participação.  Significa 

que nossas ações devem respeitar o direito do outro a uma vida digna e livre de 

discriminação, preconceito e violência.  

 

O cidadão se reconhece como sujeito de direitos e ao mesmo tempo agentee 

participante ativo no respeito aos direitos humanos e no processo de construção de 

um campo de valores e condutas sociais que garantam a autonomia e dignidade de 

todos/as. 

 

Oconceito de cidadania se desenvolveu pela agregação de um conjunto de direitos que 

as sociedades ocidentais progressivamente foram capazes de usufruir ao longo da 

história, como os direitos civis, políticos e sociais. Isso só foi possível por meio de 

revoluções e constantes lutas sociais impulsionadas por movimentos sociais, 

trabalhadores/as e outros grupos que reivindicavam direitos e liberdade. 

 
 
Há divisão entre os direitos humanos? O que seriam os direitos civis, 
políticos, econômicos, sociais, sexuais e reprodutivos? 
 
Os direitos humanos contemplam conjuntos de direitos que foram conquistados em 

momentos distintos da história e que hoje compõe a noção de dignidade da pessoa 

humana. 

 

Inicialmente os direitos civis foram conquistados, quando o Estado deixou 

progressivamente de ter poder sobre os corpos e o pensamento das pessoas. O direito 

à vida, a ter um julgamento justo, a liberdade de expressão, o direito de ir e vir e de se 

associar são exemplos de conquistas que foram obtidas e que limitam o poder do 

Estado em interferir na vida e na intimidade dos seus cidadãos. 

 

Posteriormente, a luta de movimentos de trabalhadores/as por representação, por 

regimes políticos que permitissem a participação política, pelo direito a votar e ser 

votado, pelo direito de se organizar em sindicatos, por melhores condições de trabalho 

deram origem a um conjunto de direitos políticos e econômicos antes disponíveis para 
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um número muito restrito de pessoas que possuíam recursos financeiros ou certas 

condições (homens brancos).  

 

Posteriormente, o Estado que servia a uma pequena elite foi cada vez mais 

pressionado para oferecer à população direitos e serviços públicos, como saúde, 

educação, saneamento básico, moradia entre outros. Os recursos coletados da 

sociedade por meio de impostos deveriam ser revertidos em bens e serviços públicos e 

não apropriados por uma pequena parcela da população. Assim, um conjunto de 

direitos sociais foram estabelecidos. 

 

A dimensão da dignidade humana evolui ao longo do tempo para novos patamares de 

direitos. Os direitos sexuais e reprodutivos, por exemplo, contemplam o direito de 

todas as pessoas poderem decidir sobre sua vida sexual e reprodutiva. O exercício da 

sexualidade e reprodução está no campo da cidadania, do livre exercício dos direitos e 

da garantia de uma vida plena e saudável.  

 

Os direitos sexuais garantem a todos/as à liberdade de viver a sua sexualidade sem 

discriminação ou risco de sofrer uma violência, tanto na esfera pública como privada. 

Garante também o direito de tomar decisões informadas sobre a reprodução: a 

decisão de ter ou não filhos, em que momento, de forma segura. 

 

O estabelecimento de novos direitos está sendo constantemente debatido na 

sociedade. Direito à terra e ao território, diretos socioambientais, direito à uma renda 

mínima obrigatória para cada cidadão, direitos que consideram a garantia do modo de 

vida de grupos específicos como os povos indígenas.  

 

Por outro lado, há grupos de interesses na esfera pública que demandam a supressão 

de diversos segmentos sociais ou coletividades. Grupos de latifundiários, de indústrias 

extrativas, de fundamentalistas religiosos, entre outros, detém poder econômico, 

político e ideológico para impor seus interesses às custas dos direitos humanos de 

muitos. Somente com mobilização e participação é possível avançar uma sociedade 

cada vez mais livre, justa e sustentável. 

 

Exercício: Na sua opinião, quais direitos que ainda hoje não estão reconhecidos ou 

consolidados e que deveriam ser conquistados, fazendo com que o Estado tivesse a 

obrigação de cumpri-los? 

 

Exercício: Dê um exemplo de como um grupo de interesse age para suprimir direitos 

humanos da população ou para manter seus privilégios? 
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Alguns direitos previstos na Constituição Federal de 1988  

 

Fundamentos e objetivos do Estado Democrático de Direitos no Brasil (artigos1º e 3º 

da Constituição Federal) 

 

� cidadania; dignidade da pessoa humana;  

� construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

� erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais; 

� promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação.  

 

Direitos civis (artigo 5º) 

 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos do artigo 5º. 

 

Direitos sociais (artigo 6º) 

 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

 

 
Universalidade, indivisibilidade e interdependência dos Direitos 
Humanos 
 
Durante muitos anos, houve uma tentativa de estabelecer uma divisão ou hierarquia 

entre o conjunto de direitos humanos. Em 1966, dezoito anos após a publicação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, os países reunidos na Organização das 

Nações Unidas (ONU) acordaram o estabelecimento de dois tratados internacionais: o 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais. 
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Devido a polarização existente então no mundo, proveniente da Guerra Fria entre 

ideologias e países capitalistas e comunistas, liderados pelos Estados Unidos e pela 

URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas), parte dos países que compunham a 

ONU (que se definiam como capitalistas) defendiam que o foco principal dos direitos 

humanos seriam os direitos civis e políticos. Ou seja, a principal obrigação do Estado 

seria garantir as liberdades individuais. 

Por outro lado, países do bloco socialista defendiam queo foco principal dos direitos 

humanos seriam os direitos econômicos, sociais e culturais. Ou seja, a principal 

obrigação do Estado seria garantir a igualdade. 

Essa falsa dicotomia que buscou hierarquizar e dividir o conjunto de direitos que 

compõe a ideia de dignidade humana foi enfim superada. Não existe liberdade sem 

igualdade e vice-versa. Em 1993, foi realizada a Conferência Mundial dos Direitos 

Humanos que ocorreu em Viena, na Áustria. Os países reunidos na Conferência 

estabeleceram diversos princípios e ações a serem implementadas que foram 

sintetizados em uma Declaração e um Plano de Ação. 

Um dos principais consensos que a comunidade internacional reafirmou durante a 

Conferência de Viena foi que os direitos humanos são universais, indivisíveis e 

interdependentes. Uma das implicações desses princípios é que não há uma hierarquia 

entre os diversos direitos humanos. Ao mesmo tempo, a realização de um direito está 

intimamente relacionada com a realização de outros direitos, que não podem ser 

fracionados. Assim: 

• Universalidade: significa que a proteção dos direitos humanos vale para 

todos/as, independente de suas condições pessoais, sociais ou identitárias. 

Nenhuma condição ou situação pode justificar o desrespeito à dignidade 

humana e ninguém pode renunciar aos seus direitos. Uma mulher indiana tem 

os mesmos direitos que uma mulher que vive no Nordeste brasileiro. 

Independentemente de sua cor/raça, nacionalidade, sexo ou cultura, o 

conjunto de direitos humanos aplicam-se a todas as pessoas pelo simples fato 

de existirem. 

 

• Indivisibilidade:Cada direito - saúde, liberdade de expressão, educação, 

trabalho, moradia, segurança pública – possuem dimensões e atributos 

específicos que devem ser realizados em sua plenitude. Os direitoshumanos  

não podem ser divididos em partes ou reduzidos. Não basta garantir o acesso 

de crianças à educação básica, é necessário que o ensino seja de qualidade, que 

haja livros e materiais pedagógicos disponíveis, alimentação escolar, transporte 
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para que os alunos/as possam chegar à escola, que o ambiente escolar não 

discrimine nenhuma criança em razão de classe social, sexo, raça, orientação 

sexual etc. Ou seja, cada direito possui várias dimensões e especificidades que 

permitem a sua plena realização. Esses atributos formam um todo único e 

indivisível.  

 

• Interdependência:Todas as diferentes dimensões dos direitos humanos – 

direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, sexuais e reprodutivos - 

estão relacionados entre si, não havendo uma hierarquia entre eles. Para que 

um direito seja realizado, outros direitos também precisam ser garantidos. Por 

outro lado, sempre que ocorre uma violação de direitos, mais de um direito é 

desrespeitado.  O direito à saúde está relacionado com o direito à segurança 

alimentar, que está vinculado ao direito à educação que está vinculado ao 

direito ao trabalho e assim sucessivamente. 

 
Exercício:Escolha um direito humano específico e desenvolva argumentos e exemplos 
sobre a universalidade, indivisibilidade e interdependência desse direito? 
 

 
 
Por que grande parte dos direitos humanos não é efetivada na prática? 
 

Os direitos humanos estão previstos em Declarações e Tratados Internacionais, na 

Constituição Federal de 1988, a chamada “Constituição Cidadã”, em diversas leis como 

a Lei Orgânica da Assistência Social, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto 

do Idoso e a Lei Orgânica da Saúde. O discurso dos direitos, da cidadania, da dignidade 

da pessoa humana, enunciados contra a violência e a discriminação também estão 

presentes nos estatutos dos partidos políticos, de organizações da sociedade civil, nas 

declarações públicas de governantes e gestores públicos. 

Há um consenso na comunidade internacional sobre a essencialidade do 

fortalecimento de Estados Democráticos de Direitos, cujo fim último é garantir uma 

vida digna para todos/as.Esse é o rumo, contudo, há grandes obstáculos para que os 

direitos humanos sejam efetivados na prática.   

Por que nossa Constituição não é cumprida? Por que as instituições responsáveis pelo 

seu cumprimento revelam-se incapazes de garantir saúde, educação, moradia, lazer, 

trabalho, segurança pública para grande parte da população? Por que a população 

negra no Brasil tem maiores dificuldades de acessar direitos do que a população 
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branca? Por que o desenvolvimento econômico não se traduz automaticamente em 

melhoria nas condições de vida da população, ou algumas vezes, pode até mesmo 

aprofundar as desigualdades sociais existentes, além de graves impactos ambientais? 

Como universalizar direitos em um contexto de desigualdade e em uma sociedade 

onde a violência é uma marca das relações sociais?  

 

Desigualdades sociais  

O Brasil é país desigual. Considerado um país de renda média ou de médio 

desenvolvimento humano, possui desigualdades de renda tão elevadas, que setores 

expressivos da população vivem em condições de pobreza enquanto uma minoria 

detém grande parte da riqueza nacional. O Brasil é um dos países mais desiguais do 

mundo, onde 20% dos mais ricos detém 63,2% da renda nacional e os 20% mais pobres 

apenas 2,4% (UNDP 2005, p. 271)1. 

Muito se avançou após a Constituição Federal de 1988 na construção de um arcabouço 

legal de afirmação e garantia de direitos. As declarações e reconhecimentos formais de 

direitos são conquistas importantes, muitas delas decorrentes das lutas populares. 

Contudo, ainda há no Brasil um fosso imenso entre a previsão normativa e a ação 

executiva de implementação de políticas públicas que efetivem os direitos humanos.  

De fato, pouco se avançou na efetivação de direitos dentro de um contexto de grandes 

desigualdades: de renda, ético/raciais, de gênero, territorial etc.  

Combater a pobreza no Brasil ou as desigualdades de renda passa necessariamente 

pelo entendimento de que aqui ambas têm relação com as variantes de cor e sexo. As 

mulheres negras são as mais pobres e têm menor grau de escolaridade, enquanto os 

homens jovens e negros são os que mais sofrem com a violência, por exemplo.  

Outra dimensão da desigualdade pode ser observada com relação à renda e ao acesso 

à bens e serviços públicos. A desigualdade de renda, por exemplo, aliada a dimensão 

territorial, faz com que parte da população com renda inferior habite territórios e 

áreas (urbanas e rurais) de exclusão, onde há uma grande precariedade de serviços 

públicos (saneamento, iluminação, postos de saúde, escolas, transporte etc).  

Essa desigualdade de acesso aos direitos básicos, em razão do território, ocorre dentro 

do território brasileiro (desigualdade entre as regiões Norte e Nordeste, comparando 

                                                           
1
 United Nations Development Programme – UNDP (2005) ‘Human Development Report 2005: 

International Cooperation at a Crossroads – Aid, Trade and Security in an Unequal World’, New York: 
UNDP. 
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com as regiões Sul e Sudeste), entre as zonas urbanas e rurais e também dentro das 

próprias cidades. Em todos esses contextos, existe um desequilíbrio de oferta de 

serviços públicos dependendo do endereço ou da região.  

Outras discriminações e preconceitos também afetam a possibilidade de diversos 

grupos de acessarem direitos. A homofobia existente na sociedade brasileira faz com 

que gays, lésbicas, travestis e transexuais corram risco e agressões e violência, assim 

como tenham dificuldade de acessar direitos disponíveis a outras pessoas. 

Assim, podemos concluir, que a cor, o sexo, a idade, local de domicílio, orientação 

sexual, identidade de gênero de um cidadão/ã, pode ser determinante na sua 

possibilidade de viver uma vida com dignidade.    

 

Racismo: um tema que precisa ser enfrentado  

O racismo é um dos principais fatores estruturantes das injustiças sociais que 

acometem a sociedade brasileira e também é a chave para entender as enormes 

desigualdades sociais existentes no país. Mais da metade da população brasileira é 

negra e a maior parte dela é pobre. 

O Brasil, diferentemente de outros países, como os Estados Unidos e a África do Sul, 

nunca estabeleceu um regime jurídico de segregação da população negra. Ao mesmo 

tempo, a miscigenação ocorreu com maior frequência do que em outros lugares, 

servindo de insumo para a criação de uma teoria social que posteriormente se 

transformou em ideologia: a da democracia racial. 

A democracia racial incorporou a presença da contribuição negra na formação 

nacional, contudo naturalizou os espaços subordinados que negros e negras ocupam 

na sociedade e invisibilizou as relações de poder entre as populações negra e branca. O 

resultado é uma sociedade em que o racismo e as desigualdades sociais dele 

resultante não se revelam, não se debatem, parecem não existir. O problema, dizem, 

não é o racismo, é a pobreza; as desigualdades não são raciais, são sociais. 

Um elemento importante para entender a dinâmica dessa estrutura de desigualdade é 

o racismo: a pequena parte da população com alta renda é essencialmente branca; na 

outra ponta, o amplo conjunto de brasileiros/as que vive em situação de pobreza é 

majoritariamente negro. E, o que mais chama a atenção é que apesar das condições de 

vida terem melhorado sensivelmente para os dois grupos populacionais ao longo das 

últimas décadas, as distâncias entre negros e brancos permanecem constantes. Todos 

melhoram, mas os negros sempre estão abaixo dos brancos. 
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Segundo o IPEA, “negros nascem com peso inferior a brancos, têm maior probabilidade 

de morrer antes de completar um ano de idade, têm menor probabilidade de 

frequentar uma creche e sofrem de taxas de repetência mais altas na escola, o que leva 

a abandonar os estudos com níveis educacionais inferiores aos dos brancos. Jovens 

negros morrem de forma violenta em maior número que jovens brancos e têm 

probabilidades menores de encontrar um emprego. Se encontrarem um emprego, 

recebem menos da metade do salário recebido pelos brancos, o que leva a que se 

aposentem mais tarde e com valores inferiores, quando o fazem. Ao longo de toda a 

vida, sofrem com o pior atendimento no sistema de saúde e terminam por viver menos 

e em maior pobreza que brancos” (IPEA 2007, p. 281)2. 

A sociedade brasileira e o Estado têm uma responsabilidade histórica na construção e 

manutenção das enormes desigualdades raciais existentes no país atualmente. Uma 

dimensão do racismo pode ser observada dentro das instituições. 

O racismo institucional pode ser definido como “o fracasso das instituições e 

organizações em promover um serviço profissional e adequado às pessoas em virtude 

de sua cor, cultura, origem racial ou étnica. Manifesta-se em normas, práticas e 

comportamentos discriminatórios adotados no cotidiano de trabalho resultantes da 

ignorância, da falta de atenção, do preconceito ou de estereótipos racistas. Em 

qualquer situação, o racismo institucional sempre coloca pessoas de grupos raciais ou 

étnicos discriminados em situação de desvantagem no acesso a benefícios gerados pelo 

Estado e por demais instituições organizadas”3. 

O racismo, assim como o machismo e a homofobia, são sistemas de crenças que 

estabelecem hierarquias sociais e relações desiguais de poder e acesso aos direitos. 

Não é possível avançar na promoção dos direitos humanos, sem enfrentar o combate 

ao racismo e as desigualdades sociais no Brasil. Assim, ainda subsistem vários desafios 

para superarmos essa triste realidade: 

� As políticas públicas não têm conseguido universalizar direitos para a 

população negra; 

 

� O Estado brasileiro se comprometeu a adotar ações afirmativas que visem 

reduzir as desigualdades raciais, contudo, elas ocorrem de maneira tímida e 

com grande resistência em setores da sociedade;  

 

� A opinião da população tem sido influenciada pelos meios de comunicação de 

massa, que para além da reprodução de estereótipos racistas, parte da mídia 

                                                           
2
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2007) Boletim de Políticas Sociais – Acompanhamento 

e Análise nº 13, Edição Especial, Brasília: IPEA. 
3 Definição utilizada pelo extinto Programa de Combate ao Racismo Institucional. 
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tem se mostrado contrária a qualquer política de ação afirmativa para a 

população negra, desqualificando o discurso do movimento negro e das 

iniciativas governamentais nesse sentido; 

 
� O racismo institucional, ou seja, as práticas discriminatórias naturalizadas na 

forma como as organizações se estruturam e definem seus procedimentos 

internos, permeiam as instituições estatais que prestam serviços à população. 

Isso faz com que a prestação de serviços públicos pelos agentes do Estado 

atinja a população negra de forma diferenciada, dificultando o acesso e a 

qualidade dos serviços prestados; 

 

� Um último desafio consiste em consolidar a institucionalização do combate às 

desigualdades raciais, dotando os órgãos públicos de recursos (humanos, 

financeiros, gerenciais) que os empoderem e lhes permitam promover a 

implementação de políticas inclusivas. 

 

Violência  

 

Além das desigualdades, a violência estrutural presente na sociedade brasileira torna 

ainda mais difícil a garantia de uma vida com dignidade para todos/as. A violência que 

pode ser obervada no alto número de homicídios no país, se expressa em muitas 

outras formas: na violência doméstica, na violência sexual contra crianças e 

adolescentes, na violência contra mulher e o alto número de estupros no país, na 

criminalização dos movimentos sociais e defensores de direitos humanos, nos crimes 

de intolerância contra a população LGBT e às religiões de matriz africana.  

A magnitude da violência no Brasil é extremamente preocupante. O Brasil é o mais 

com o maior número absoluto de homicídios no mundo. São 56.000 homicídios por 

ano e uma taxa de 29 homicídios por 100 mil habitantes. Essa situação é muito 

diferente em outros países. Nos Estados Unidos a taxa é de 4,7; em Portugal 1,2; no Irã 

4,2, na Espanha 0,8; na Índia 3,5. 

Outro dado importante é a característica da distribuição da violência letal no Brasil. Ela 

tem uma dimensão racial, territorial, etária e de gênero. Isso significa que as vítimas da 

violência letal são na sua grande maioria homens, jovens, negros e que vivem em 

determinados territórios excluídos de cidadania e da presença do poder público. Dos 

56.000 homicídios registrados em 2012, 30.000 foram jovens entre 15 e 29 anos e 

entre esses jovens 77% eram negros. 
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Garantir o direito de todas as pessoas terem uma vida segura, livre da violência, 

deveria ser uma prioridade de todos os governos. Existir em um ambiente de 

insegurança e medo afeta os indivíduos de diversas outras maneiras, para além da 

barbaridade da violência contra a vida: limita o direito ao lazer, a liberdade de ir e vir, 

o direito ao trabalho e a educação4. A segurança pública é um direito humano 

fundamental e é função do Estado garantir esse direito para todos/as. 

A diminuição da violência é um dos principais desafios para o Brasil. Nesse sentido, 

para além de políticas públicas que priorizem a redução de homicídios, deve ser 

priorizado o desenvolvimento de ações para reduzir a violência das forças policiais 

(especialmente a prática de execuções extrajudiciais e tortura).  

Ações devem ser implementadas no sentido de integração e melhor eficiência das 

polícias, com ênfase nas ações preventivas da atividade policial, tornando a polícia 

garantidora de direitos e não perpetradora de violações. A redução do número de 

execuções extrajudiciais, corrupção, intimidações e prática de tortura praticada pelas 

polícias só será alcançado por meio de uma política de combate à impunidade e de 

tolerância zero à corrupção e desvios dentro das corporações.  

A atual estrutura militarizada da segurança pública favorece a lógica da repressão e do 

controle, que se reflete na criminalização da pobreza e no racismo institucional. Os 

policiais são treinados dentro de uma lógica militar de enfrentamento, hierarquia e 

ordem. Esse paradigma não se adequa mais a necessidade de uma polícia cidadã, 

comunitária, que deve ver o cidadão como sujeito de direito e não como um possível 

suspeito de atividade criminosa. 

Assim, transformar a segurança pública no país, a partir da perspectiva dos direitos 

humanos, passa por mudanças estruturais das forças policiais: unificação, 

desmilitarização, maior articulação institucional, policiamento comunitário, maior 

ênfase na inteligência, perícia, investigação e valorização profissional. Para que isso 

aconteça, interesses corporativos terão que ser enfrentados visando o interesse 

público de reformularmos nossas polícias para que sejam promotoras dos direitos 

humanos.  

 

                                                           
4
 A missão realizada no Complexo do Alemão no Rio de Janeiro, em 2007, pela Relatora Nacional pelo 

Direito a Educação da Plataforma de Direitos Humanos, Denise Carreira, revelou graves violações ao 
direito humano à educação de crianças e jovens no Complexo. A Relatora, utilizando como referência a 
Declaração de Genebra sobre violência armada e desenvolvimento (2006), afirma que a situação 
observada poderia ser caracterizada como de conflito ou violência armada. Isso significa que o contexto 
vivido por crianças, jovens e profissionais de educação no Complexo do Alemão e em outras 
comunidades com altos índices de violência deveria ser considerada como “educação em situação de 
emergência”.  
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Modelo de desenvolvimento 

 

O aprofundamento de um modelo de desenvolvimento sob uma ótica de “progresso 

econômico”, com forte apoio não condicionado ao agronegócio, ao uso indiscriminado 

de agrotóxicos, sementes transgênicas e à grandes obras de energia, mineração, infra-

estrutura tem exercido fortes pressões sobre unidades de conservação, terras 

indígenas, comunidades quilombolas, comunidades tradicionais, assentamentos rurais 

e agricultores/as familiares.  

Esse modelo de desenvolvimento excludente e ambientalmente insustentável 

concentra renda e provoca grandes impactos sociais e ambientais.O direito humano à 

terra, território e meio ambiente está sendo ameaçado. Esse é um obstáculo 

importante na efetivação de direitos, especialmente de comunidades rurais e 

tradicionais no Brasil. 

Os conflitos relacionados ao acesso à terra, à efetivação da Reforma Agrária, a 

demarcação de terras indígenas e titulação de comunidades quilombolas tem colocado 

o direito de milhares de comunidades em risco. A lógica de um desenvolvimento 

predatório calcado na exploração dos recursos naturais e na negação de direitos às 

comunidades tradicionais e rurais corre o risco de se aprofundar.  

Atualmente no Congresso Nacional, ações levadas a cabo por grupos de interesse 

formado por grandes proprietários de terra, tem gerado a formulação e aprovação de 

projetos de lei que podem fragilizar o direito à terra e ao território de quilombolas, 

indígenas e comunidades rurais. 

 Aliados a esse grupo, também chamado de bancada ruralista, estão deputados/as e 

senadores/as da chamada bancada evangélica e da bancada da bala (ligada aos 

interesses da indústria de armas e de uma maior repressão policial). Uma perigosa 

articulação da pauta e dos interesses desses três grupos, com uma expressiva 

representação no poder legislativo nacional, também chamada de bancada BBB (Boi, 

Bíblia e Bala), pode colocar diversos direitos humanos e comunidades tradicionais em 

risco. 

Cabe também acrescentar que o advento de grandes eventos esportivos (Copa do 

Mundo e Olimpíadas) e de grandes obras de energia e infra-estrutura (hidrelétricas de 

Jirau, Santo Antônio, Belo Monte, duplicação da ferrovia Carajás, etc) vêm 

ocasionando remoções, aumento da violência e precarização das condições de vida das 

populações afetadas e diversas violações de direitos humanos e ambientais.   
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Dentro da visão desenvolvimentista prevalente entre o governo federal e governos 

estaduais, o meio ambiente, as populações indígenas, as comunidades tradicionais e 

quilombolas e os defensores de direitos humanos são vistos como obstáculos ao 

“progresso” e ao “desenvolvimento”. 

 

Pergunta – Foram apresentados alguns obstáculos para a efetivação dos direitos 

humanos no Brasil. Descreva um processo real de violação de um direito humano e 

identifique quais as causas da não garantia desse direito e quem deveria ser 

responsável pela implementação ou reparação dessa situação. 

 

 

 


