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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa, a partir do encontro da Psicologia com a Educação, tem como objetivos 

investigar a dimensão subjetiva dos Direitos Humanos e construir diálogos entre os Direitos 

Humanos e a Educação escolar. Para tanto, utiliza como referencial teórico a Psicologia Sócio-

Histórica, estudando uma de suas categorias de análise: a dimensão subjetiva da realidade.  

A investigação da dimensão subjetiva dos Direitos Humanos se dá por meio da 

metodologia dos Núcleos de Significação de Aguiar e Ozella (2006), utilizada para analisar 

cinco depoimentos presentes no livro “Direitos Humanos no cotidiano” (1998), organizado por 

Roseli Fischmann. Nessa análise identifica-se um movimento que é dialeticamente constituído 

e constitutivo da dimensão subjetiva dos Direitos Humanos, um movimento que parte do fato 

de que os Direitos Humanos nascem da constatação das violências e das injustiças presentes 

na sociedade, somados ao desejo de combatê-las. Para tanto, o processo de conscientização 

dessas violências sofridas, bem como de que tais violências são um fenômeno social que afeta 

muitas pessoas, somados a construção do desejo de mudança e das diferentes expressões de 

ações transformadoras constituem a dimensão subjetiva dos Direitos Humanos.   

Quanto aos diálogos entre os Direitos Humanos e a Educação, eles foram organizados 

em três eixos: o primeiro sobre o como o modelo tradicional de educação faz com que a escola 

seja uma instituição que viola os Direitos Humanos, o segundo que mostra como uma 

Educação em Direitos Humanos contribui para a construção de um novo modelo de escola e o 

terceiro que afirma a posição estratégica das escolas para a consolidação dos Direitos 

Humanos na sociedade.  

Com isso, foi possível contribuir para a perspectiva crítica frente ao modelo tradicional 

de educação, reafirmar a Educação em Direitos Humanos como uma proposta de saída e, 

ainda, apresentar o inédito trabalho de fazer um estudo inicial sobre a dimensão subjetiva dos 

Direitos Humanos, somando assim, voz e esforços na construção de um novo modelo de 

Educação para um novo modelo de sociedade, mais justa e mais igualitária, em que a 

diversidade não seja mais a marca da desigualdade, uma sociedade que combata as diferentes 

expressões da violência e que estabeleça suas relações a partir de outros paradigmas.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação; Direitos Humanos; Psicologia e Educação; Educação em 

Direitos Humanos; Dimensão Subjetiva da Realidade; Dimensão Subjetiva dos Direitos 

Humanos; Escolas, desigualdades e diversidades  
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ABSTRACT 

 

This research, departing from the meeting of Psychology and Education, aims to 

investigate the subjective dimension of the Human Rights and to build a dialogue in between 

the Human Rights and school education. On this purpose, it resorts the theoretical basis of the 

Social-Historical Psychology, in order to study one of its categories of analysis: the subjective 

dimension of reality.  

In order to investigate the subjective dimension of the Human Rights, it is used the 

methodology of the core of the meaning from Aguiar and Ozella (2006) to analyse five 

testimonials which are present in the book “Human Rights in daily life” (1998), organized by 

Roseli Fischmann. In this analysis it is identified a dialectical movement that is constituted and 

constitutive of the subjective dimension of the Human Rights, a movement based on the fact 

that Human Rights are born from the observation of the violence and the injustices present in 

our society, added to the willing to fight them. Therefore, the awareness process of those lived 

violence, as well as that violence is a social phenomenon that affects many people, in addition 

to setting of the willing for change and the different expressions of transformative actions 

constitute of the subjective dimension of the Human Rights.  

As for the dialogues between Human Rights and Education, they were organized in 

three axes: the first is on how  the traditional education model makes the school one institution 

that violates Human Rights, the second shows how Human Rights education contributes to the 

construction of a new model of school, and the third affirms the strategic position of schools for 

consolidation of the Human Rights for society.  

Thereby, it was possible to contribute with the critical perspective over the traditional 

model of education, to reaffirm Human Right’s education as an alternative and, still, to show the 

unprecedented work  of doing an initial study about the subjective dimension of the Human 

Rights, adding to it, voice and efforts on the construction of a new model of education for a new 

model of society, more fair and more equal, in which diversity is not the brand of inequality, a 

society that fights all kind of violence and that establish its relations from others paradigms. 

 

KEY WORDS: Education; Human Rights; Psychology and Education; Human Rights Education;  

Subjective Dimension of reality; Subjective dimension of Human Rights; School, inequality and 

diversity. 
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A palavra de Adélia Prado  

“Toda e qualquer lei só contribui efetivamente para a melhora 

da humanidade quanto está escrita no coração. Apenas saber 

que todos nascemos livres e iguais, como ensina o primeiro 

artigo da bela Declaração dos Direitos Humanos, ainda é 

pouco. É preciso viver esta igualdade dia por dia, começando 

de nossos relacionamentos familiares e domésticos. E é muito 

difícil conceder igualdade ao diferente de nós em raça, classe 

social, inteligência, temperamento, gostos e crenças. É muito 

difícil conceder a alguém um julgamento justo quando já o 

julgamos em nosso íntimo, acreditar que o meu empregado e o 

meu filho têm os mesmos sonhos, desejos, a mesma 

sensibilidade, medos e aspirações. Que analfabeto e letrado, 

pobre e rico necessitam de amor, teto, comida, saúde e 

atenção. Reconhecer direitos iguais entre pessoas e nações é 

fazer a minha parte para que a paz e a alegria aconteçam no 

mundo. Nascemos iguais, vivamos como iguais, para a única 

vitória que interessa, a vitória do amor entre os homens”.  

     (Direitos Humanos no Cotidiano, 1998 p. 28) 
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INTRODUÇÃO 

 

“Se não há conhecimento neutro, há de se fazer escolhas”  

(BOCK e GONÇALVES, 2009 p.153)  

 

 A diversidade é marca constitutiva da humanidade e, infelizmente, tornou-se também 

marca constitutiva das desigualdades sociais. A sociedade se organizou de tal maneira que as 

diversidades, ao invés de serem valorizadas e preservadas, foram se construindo 

historicamente (e continuam a ser construídas) como marcas das desigualdades e das 

repressões, sujeitas aos mais diferentes tipos de violências e sofrimentos.  

 Essa percepção frente às diversidades e desigualdades é o ponto de partida, o 

caminho por onde se desenvolve e também o ponto de chegada desse trabalho. É na 

perspectiva de somar esforços à luta por uma Educação que combata as desigualdades e 

valorize as diversidades que cada linha dessa dissertação foi pensada.  

 As discussões sobre diversidade na educação foram construídas, tanto no âmbito das 

pesquisas no campo acadêmico quanto no âmbito dos movimentos sociais; e são permeadas 

por diferentes temáticas que visam combater as desigualdades e lutar por justiça. Essas 

temáticas e essas lutas são de extrema relevância para a Educação, para a consolidação dos 

Direitos Humanos e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse 

trabalho, ao pensar a questão da diversidade na educação, expande-se a questão da inclusão 

para além do que se tornou lugar comum no cotidiano escolar, ligado às pessoas com 

deficiência, para defender-se, também, outras perspectivas e pautas relacionadas à 

diversidade, ampliando o leque de temáticas para pensar a inclusão social efetiva de diferentes 

grupos que sofrem exclusão e humilhação social, grupos que enfrentam cotidianamente 

diferentes tipos de violências oriundas de sua condição e que são constitutivas da sociedade e 

da subjetividade desses sujeitos.  

 Nesse sentido, pensar a diversidade na escola vai além da questão da inclusão das 

pessoas com deficiências e abarca também questões de gênero, de raça, de orientação sexual 

e identidade de gênero, de credo e prática religiosa, de condição socioeconômica, etc. 

Questões que trazem, a partir da marca da diversidade, mal utilizada como instrumento de 

exclusão, a condição de desigualdade. Essa amplitude de temáticas relacionadas à diversidade 

é encontrada no documento de Pluralidade Cultural dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

documento esse redigido por Roseli Fischmann, orientadora dessa pesquisa (1998).1  

                                                           
 

 

1 Historicamente, no âmbito dos movimentos sociais, houve diferentes resistências sobre trazer suas lutas de 

campos específicos para o grande guarda-chuva dos Direitos Humanos e da Diversidade. Em uma experiência de 

Congresso em que apresentei meu projeto de mestrado, fui questionado justamente sobre isso por um militante do 

movimento contra o racismo e por outro do movimento LGBT. Se por um lado o grande guarda-chuva potencializa e 

leva essas pautas a instâncias e órgãos internacionais, por outro alguns militantes ainda sentem que essa composição 

pode descaracterizar suas lutas e pautas específicas. Essa é uma questão que vale ser registrada.  
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  É fato que muito se avançou nessa direção e grandes conquistas foram celebradas no 

Brasil, sobretudo nas últimas décadas, após a ditadura civil-militar, com o processo de 

democratização do país, com as produções científicas comprometidas com a transformação 

social, com as conquistas das articulações e reivindicações dos movimentos sociais e da 

elaboração e implementação de políticas públicas progressistas em âmbito federal e em alguns 

estados e municípios.   

 No entanto ainda há muito a ser pautado, construído e transformado, ainda mais em 

um país como o Brasil que atravessa um momento político difícil e que muitas conquistas 

históricas começam a ser perdidas ou passam a estar ameaçadas; tempos em que projetos 

como “Escola Sem Partido” 2 ganham força, visibilidade e apoio público, em que grupos 

políticos se organizam e conseguem retirar as discussões sobre gênero e diversidade sexual 

de grande parte dos Planos Municipais de Educação, em que o ensino de História da África e 

as discussões sobre as questões raciais sofrem ameaças constantes, tempos em que Paulo 

Freire é considerado (novamente) ideologia subversiva e que discursos a favor da neutralidade 

assombram as escolas se colocando como silenciadores das discussões sobre as diversidades 

e desigualdades no cotidiano escolar.  

 Tempos temerosos que promovem desmontes de políticas públicas, em que Reformas 

Educacionais são pautadas autoritariamente e sem diálogos, em que se extingue o Ministério 

dos Direitos Humanos, em que se pauta limitar investimentos públicos em áreas cruciais como 

saúde e educação nos próximos vinte anos, enfim, tempos de instabilidade política e de 

expressivos retrocessos em ações e políticas que visam à promoção da democracia e da 

justiça social.  

 Desde as eleições presidenciais de 2014 no Brasil as tensões estão postas de formas 

mais objetivas na sociedade brasileira e o posicionamento diante delas passou a ser algo 

comum a todos e todas; as eleições que seguiram um ano de manifestações e fervor político 

trouxeram aspectos mais intensos de ativismo e militância política em diferentes esferas, seja 

no âmbito familiar, na escola ou no trabalho, seja no âmbito virtual. As pessoas passaram 

debater mais a política, a se posicionar com mais freqüência e a debater/ defender suas 

posições, embora muitas vezes tais posicionamentos careçam de aprofundamento ou 

compromisso ético-político declarados, se apresentando mais como opiniões superficiais 

reproduzidas em massa (muitas vezes criminosas, outras marqueteiras) do que posições 

construídas a partir da reflexão e da pesquisa; ainda assim, tais tensões e posicionamentos 

têm revelado grande intolerância e violência em seus conteúdos; muitos ainda tentam 

compreender o novo fenômeno que se apresenta e, sobretudo, quais serão seus 

desdobramentos para a sociedade brasileira.   

 Sempre existiram e sempre existirão diferentes projetos de sociedade em pauta e em 

                                                           
2 O Movimento “Escola Sem Partido” se declara preocupado com a contaminação ideológica que acontece nas 

escolas, elaborou projetos de leis em municípios e estados brasileiros que visam evitar o que chama de doutrinação 

ideológica na instituição escolar. Para saber mais a respeito, vale conferir o livro lançado em 2016 pela Ação Educativa 

“A ideologia do Movimento Escola sem Partido: 20 autores desmontam o discurso” 
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disputa; mas, atualmente, a visibilidade, as tensões, os conflitos e os embates se fazem mais 

objetivos e concretos, tornam-se evidenciados tanto nas redes sociais virtuais quanto na 

convivência cotidiana. Publicam-se opiniões e compartilham-se textos, colunas e notícias (nem 

sempre verdadeiras) com apenas poucos cliques. Política, Economia e Educação tornaram-se 

temas discutidos no trabalho, em família e nos mais diferentes locais da vida cotidiana, o que 

em si não seria ruim, caso houvesse mesmo abertura para o diálogo, discussão e 

aprofundamento de ideias e tolerância com os discursos contrários; mas encontram-se, 

majoritariamente, discussões rasas, impregnadas de preconceitos, pouco críticas, altamente 

intolerantes e na maior parte das vezes, autoritárias.    

 Nesse contexto, essa pesquisa se pretende um trabalho posicionado, que não acredita 

na neutralidade das práticas educativas ou da produção de conhecimento, que marca sua 

posição na defesa intransigente dos Direitos Humanos, de uma Educação crítica, libertária e 

emancipatória, e no compromisso social da Psicologia e da ciência. Esse trabalho é resultado 

de uma trajetória profissional e acadêmica nos campos da Psicologia e da Educação. 

Resultado de vivências, reflexões, provocações e inquietações que partem de uma forma 

crítica de pensar e trabalhar nesses campos de atuação e conhecimento.  

 A vivência no movimento estudantil durante a graduação, a aproximação e o encanto 

com a Psicologia Social e a Psicologia da Educação, a afinidade teórica com propostas 

epistemológicas críticas e não-hegemônicas na Psicologia, a militância em entidades e 

associações da Psicologia, e a vivência profissional enquanto psicólogo escolar coordenando 

um projeto de Educação em Direitos Humanos por cinco anos constituem as bases nas quais 

produzir uma pesquisa sobre Direitos Humanos e Educação faz sentido não apenas enquanto 

uma trajetória profissional, mas também pessoal e cidadã.     

 Nesse sentido, o fenômeno dos Direitos Humanos e seus desdobramentos enquanto 

perspectiva educacional é tomado como objeto de pesquisa, por ser considerado uma 

contribuição para (re)pensar a Educação e transformar as práticas educativas, tornando-as 

assim, uma real possibilidade de transformação social.  

 Quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é apresentada na 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, ela já traz 

em seu preâmbulo o caráter educativo de sua proposta ao solicitar que todas as nações 

produzissem esforços, “pelo ensino e pela educação”, para propagar seus valores e ideais. 

Portanto, desde o início os valores e os ideais ali apresentados se colocaram como um 

horizonte a ser construído por todas as nações, e não há melhor meio de se construir e 

consolidar a perspectiva dos Direitos Humanos, se não pelas práticas educativas.  

 Formular leis, construir secretarias e ministérios, desenvolver projetos, relatórios, 

ações, veículos de denúncias, campanhas de prevenção e orientação, intervenções em 

determinadas demandas, etc., tudo isso é de extrema importância e tem constituído as ações 

de instituições e movimentos sociais que se articulam e atuam em torno de questões 

relacionadas à violação e à promoção dos Direitos Humanos, mas não há melhor maneira de 

levar os Direitos Humanos para o cotidiano das relações humanas que não por meio de 
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práticas educativas em suas perspectivas.  

 No Brasil, desde a Constituição Federal de 1988, muitas ações, trabalhos, projetos, 

eventos, documentos, leis, etc. têm sido desenvolvidos caminhando na lógica de construir uma 

educação e uma sociedade que respeite e valorize os princípios apresentados na DUDH. 

Foram criados os Planos Nacionais de Educação em Direitos Humanos, prêmios para 

iniciativas de ações educativas nessa direção e muitas escolas, da rede pública e privada, vêm 

construindo projetos, ações e práticas pedagógicas que dialogam com tal perspectiva a fim de 

produzir transformações no modelo de educação tradicional dominante no Brasil e no mundo, 

modelo esse que, inclusive, constrói um ambiente promotor de violências e de violação dos 

Direitos Humanos.   

 Nesse trabalho, buscou-se não apenas compreender melhor o que significa essa 

perspectiva, mas desenvolver outras reflexões a partir do estudo de sua dimensão subjetiva (a 

dimensão subjetiva dos fenômenos sociais é uma categoria de análise da Psicologia Sócio-

Histórica e será apresentada no próximo capítulo).  Com isso, essa pesquisa pretende 

investigar esta dimensão a fim de compreender ainda mais esse fenômeno social e assumir o 

compromisso de colaborar para a construção de processos educativos que visam o respeito e 

a convivência junto às diversidades, o combate às desigualdades, as práticas participativas e 

democráticas, a justiça social, a construção efetiva de cidadania e de uma sociedade mais 

igualitária. 

 Tal compromisso com a Educação é também a reafirmação do compromisso social da 

Psicologia, uma ciência que durante mais de quatro décadas esteve predominantemente 

compromissada com as demandas e os interesses da elite de nosso país. Não é possível uma 

produção científica ou uma prática profissional não ter um compromisso com determinado 

projeto de sociedade, não há produção de ciência nem prática profissional neutra; há sempre 

uma dimensão ética e política no conhecimento produzido ou na intervenção realizada e, por 

isso, é preciso explicitar com qual projeto de sociedade tais pesquisas e práticas assumem 

seus compromissos.  

 Por muito tempo, no Brasil e no mundo, a Psicologia esteve compromissada com as 

elites, construindo teorias e práticas que invisibilizavam questões das camadas mais pobres e 

excluídas da população que não tinham acesso aos seus serviços e não estavam elencadas 

como possibilidades de objeto de pesquisa. Foi a partir dos anos 80 que esse cenário começou 

a mudar, primeiro com as críticas às antigas práticas, depois com as novas propostas de 

trabalho na década de 90 e finalmente com a efetiva entrada nas políticas públicas, sobretudo 

a partir do SUS – Sistema Único de Saúde na década de 90 e depois no SUAS – Sistema 

Único de Assistência Social, já nos anos 2000.  

 A proposta do compromisso social da Psicologia com a transformação da realidade 

brasileira soma voz e esforços nas lutas pela construção de uma sociedade melhor para todos 

e todas e, pouco a pouco, tem se consolidado; e mesmo ainda enfrentando muitas e duras 

críticas, continua avançando.  

 Esse é também um compromisso assumido nessa pesquisa, um compromisso com a 
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sociedade brasileira, um compromisso com a Educação, um compromisso com a Psicologia e 

um compromisso com as temáticas dos Direitos Humanos. Um compromisso também, de 

colaborar nos diálogos entre Psicologia e Educação, uma relação antiga que também traz uma 

história de compromisso com as elites.  

 Na história dessa relação, em muito a Psicologia contribuiu na construção de teorias e 

práticas em perspectivas naturalizantes e a-históricas, individualizantes e não coletivas, 

padronizadoras, não respeitando e valorizando as diversidades, e até mesmo patologizantes 

ao invés de emancipatórias. A história da Psicologia com a Educação é marcada de diferentes 

formas: se, por um lado, a Psicologia em muito pode contribuir para a construção de uma 

Educação na perspectiva dos Direitos Humanos; por outro, pode e tem contribuído, 

historicamente, em reforçar práticas educativas tradicionais e autoritárias que violam esses 

mesmos direitos. 

 Quando a Psicologia inicia seus diálogos com a Educação, assume uma postura 

médica-assistencial, constrói trabalhos na lógica da testagem, classificação e estigmatização, a 

partir da psicometria com ênfase nos diagnósticos dos problemas de aprendizagem e, 

sobretudo, com práticas individualizantes e culpabilizantes dos sujeitos que, por diferentes 

motivos, não se enquadravam nos padrões definidos, promovidos e produzidos pela escola. 

 Depois de muitas críticas e muitas lutas, atualmente a Psicologia se aproxima da 

Educação de outra forma, com outro olhar e de outro lugar, não mais como autoridade, mas 

como parceira, como mais uma possibilidade de compreender o difícil momento da educação e 

construir alternativas para os processos educativos.  

 Na construção desse diálogo entre Psicologia e Educação, historicamente marcado por 

aproximações e distanciamentos, cumplicidades e rompimentos; esse trabalho investigará o 

fenômeno social dos Direitos Humanos e seus desdobramentos na Educação a partir de uma 

categoria de análise que será apresentada no terceiro tópico do primeiro capítulo, e ainda em 

construção na Psicologia Sócio-Histórica: a dimensão subjetiva da realidade.  Este trabalho 

investigará a dimensão subjetiva dos Direitos Humanos, ou seja, quais são aspectos subjetivos 

(valores, crenças, ideologias, sentimentos, experiências e subjetivações) que constituem a 

realidade do fenômeno social dos Direitos Humanos e, a partir disso, construir seus diálogos 

com os processos educativos.   

 A dimensão subjetiva da realidade é uma categoria que colabora para que se possa 

compreender a realidade e os fenômenos sociais de uma maneira mais complexa e completa. 

Desenvolvida por Odair Furtado (1998) em sua tese de doutorado, é atualmente utilizada em 

diferentes pesquisas de graduação e pós-graduação em todo o Brasil.  

 A Psicologia Sócio-Histórica, inicialmente desenvolvida por Silvia Lane, se apresenta 

como uma perspectiva crítica em Psicologia e faz parte dos movimentos de construção de 

teorias críticas que acontecem nos séculos XIX e XX pelo Brasil e pelo mundo em diferentes 

áreas do conhecimento; teorias como as de Marx e Engels, Lukács, Dussel, Martim-Baró, 

Meszaros, Paulo Freire, Adorno e a Escola de Frankfurt, Hannah Arendt, a Psicologia Soviética 

com Vigotski, Luria e Leontiev, entre outros/as autores/as que, ainda que por caminhos 
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distintos, trazem a marca da crítica e da perspectiva social em suas construções teóricas sobre 

diferentes fenômenos da sociedade.  

 Essa perspectiva de ciência propõe, entre outras questões, a superação das 

dicotomias tão presentes nas mais diferentes abordagens teóricas da Psicologia; para tanto, 

possui o materialismo histórico-dialético como método, e a partir dele se debruça sobre seus 

objetos de estudo. Uma das dicotomias mais presentes na Psicologia se dá entre a 

subjetividade e a objetividade, o psicológico e o social, o mundo interno e o mundo externo, 

dimensões distintas presentes tanto na compreensão da constituição dos indivíduos quanto na 

compreensão da constituição dos fenômenos sociais; e a Psicologia Sócio-Histórica apresenta 

outra perspectiva para compreender e atuar sobre essas questões.  

 A partir da dialética, compreende-se que não é possível conceber uma subjetividade 

que se constitui a parte das condições objetivas nas quais os indivíduos estão inseridos. 

Afirma-se assim, que a subjetividade é constituída pelas atribuições de significados e sentidos 

dos indivíduos frente às condições objetivas (realidade social e histórica com todas as suas 

características, condições e contradições) nas quais estão inseridos e, por conta da relação 

dialética, ao mesmo tempo em que o indivíduo constitui sua subjetividade a partir das 

condições objetivas, ele também expressa sua subjetividade e com isso constitui essa mesma 

realidade.  

 Dessa forma, ao compreender um indivíduo compreendemos sua dimensão subjetiva 

(os sentidos e significados que constituem sua identidade e sua expressão particular no 

mundo) e sua dimensão objetiva (a realidade social e histórica no qual se constitui e está 

inserido). Nessa mesma lógica, ao pensar a realidade e os fenômenos sociais, devemos 

considerar essas duas dimensões, as condições objetivas que caracterizam tal realidade, bem 

como sua dimensão subjetiva, que são as expressões subjetivas dos indivíduos que são 

constituintes da realidade e dos mais diferentes fenômenos sociais nela existentes.     

 Nessa pesquisa, o fenômeno social a ser estudado é o fenômeno dos Direitos 

Humanos, e essa investigação não visa apenas compreender as condições sócio-históricas, a 

dinâmica e a organização do movimento e as construções coletivas que contribuíram para que 

os Direitos Humanos tivessem a dimensão e as características que hoje têm, com as 

conquistas que foram realizadas até aqui; mas visa, também, ampliar o olhar para analisar o 

momento atual, suas questões, suas críticas, suas resistências, suas limitações e suas 

potencialidades, a fim de olhar a frente, apontar caminhos para que tal movimento faça 

resistência à força conservadora que tenta anular suas conquistas e, inclusive, deslegitimá-las; 

garantindo a permanência do que foi conquistado até então e buscando o avanço, trilhando 

novos caminhos e descobrindo novas possibilidades para se pensar e fazer a Educação em 

Direitos Humanos no âmbito das políticas educacionais brasileiras.  

 Uma vez decidido investigar a dimensão subjetiva dos Direitos Humanos, uma questão 

se coloca: “como fazer essa investigação?” A categoria dimensão subjetiva da realidade é uma 

categoria ainda em construção, mas já possui uma metodologia de investigação e análise 

construídas a partir das pesquisas realizadas em todo o Brasil, sobretudo, na Pontifícia 
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Universidade Católica de São Paulo, que têm trabalhado com a teoria dos Núcleos de 

Significação desenvolvida por Aguiar e Ozella (2006, 2013).  

 Enquanto procedimento, os Núcleos de Significação compõem uma possibilidade de 

investigação que foi desenvolvida a fim de colaborar com métodos de análise que 

contribuíssem com as pesquisas na perspectiva sócio-histórica, um procedimento que, a partir 

do materialismo histórico-dialético, fosse capaz de apreender as significações da realidade 

produzidas pelos sujeitos pesquisados.  

 Nessa proposta, compreende-se que a “palavra significada” contém em si as 

dimensões objetivas e subjetivas que compõem a realidade, o sujeito, ao construir sentidos e 

significados da realidade, expressa, por meio das palavras significadas, estas duas dimensões 

da realidade; e os Núcleos de Significação se propõe como um procedimento que permite ao 

pesquisador ir além do aparente e compreender os processos constitutivos de tais dimensões.   

 Se por um lado os Núcleos de Significação se colocam como um procedimento de 

análise dos dados levantados pelas pesquisas, por outro, são muitas as formas de produzir o 

levantamento de dados. Muitas pesquisas produzem os dados a partir de encontros individuais 

com sujeitos, utilizando o método da “conversação” desenvolvido por Gonzales Rey, outras 

pesquisas fazem análises de documentos, outras ainda fazem o levantamento por meio de 

registro de imagens e transcrição dos diálogos de atividades em grupo, etc. São múltiplas as 

possibilidades de levantamento de dados.  

 Para essa pesquisa, foram avaliados depoimentos de artistas, intelectuais, 

pesquisadores e militantes de diferentes movimentos sociais que estão documentados no livro 

“Direitos Humanos no Cotidiano” (1998), um livro idealizado e organizado por Roseli 

Fischmann e construído a partir da parceria entre o Ministério da Justiça, a Secretaria do 

Estado dos Direitos Humanos, a UNESCO e a Universidade de São Paulo. 

 Nesse livro, cada um dos trinta artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

é explorado pensando sua relação com o cotidiano, em cada artigo há “A palavra de...”, que 

contem um depoimento referente ao tema do artigo. Para essa pesquisa, foram analisados 

cinco depoimentos, selecionados pela perspectiva autobiográfica que desenvolvem no artigo 

que representam e pela diversidade de temáticas que abordam, a fim de contribuir com a 

reflexão sobre a dimensão subjetiva que constitui o fenômeno social dos Direitos Humanos. 

 Feita a discussão sobre a dimensão subjetiva dos Direitos Humanos foram realizados 

seus diálogos com a Educação, buscando concluir a proposta desse trabalho e atingir os dois 

objetivos dessa pesquisa, explicitamente, compreender a dimensão subjetiva dos Direitos 

Humanos e discutir sua relação com a Educação. Essa pesquisa justifica-se em sua 

contribuição junto às importantes reflexões, lutas e trabalhos que defendem a construção da 

Educação em Direitos Humanos e as práticas educativas nessa perspectiva.  

 Para tanto, o caminho escolhido pelo pesquisador inicia-se na primeira parte: 

Psicologia e a dimensão subjetiva da realidade, que está dividida em três grandes tópicos: 

primeiro, a relação entre Psicologia e Educação; segundo, a apresentação da Psicologia Sócio-

Histórica; e, por fim, a Dimensão subjetiva da realidade, apresentando o referencial teórico da 
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Psicologia que serviu de base para construir o estudo da dimensão subjetiva dos Direitos 

Humanos, bem como seus diálogos com a Educação.  

 Após essa introdução teórica foi realizada a análise da Dimensão Subjetiva dos 

Direitos Humanos, em que os cinco depoimentos foram avaliados a partir dos núcleos de 

significação. Em cada depoimento foi feita uma breve análise e ao fim uma reflexão geral sobre 

a dimensão subjetiva dos Direitos Humanos. 

 Uma vez finalizada essa parte, inicia-se a etapa dos Diálogos entre Direitos 

Humanos E Educação, a fim de dialogar as contribuições da compreensão da dimensão 

subjetiva desse fenômeno com a construção de práticas educativas na perspectiva dos Direitos 

Humanos, ampliando as discussões sobre educação, diversidade e desigualdade; e, por fim, as 

Provocações Finais, que apresentam as últimas considerações desse trabalho, resultantes do 

exercício intelectual realizado frente a todo o processo de estudo, investigação, trocas e 

reflexões. 

 Essa tarefa de investigar a dimensão subjetiva dos Direitos Humanos ainda não foi 

desenvolvida pelo que é sabido pelo pesquisador, o que dá um caráter de ineditismo e 

aumenta os desafios na construção dessa pesquisa que visa, principalmente, contribuir para 

uma melhor compreensão da Educação em Direitos Humanos a fim de se somar aos 

significativos esforços que reafirmam o compromisso social da Psicologia, a perspectiva crítica 

em Educação, e que lutam pela construção de uma sociedade onde a tolerância às diferenças, 

a valorização das diversidades e a superação das desigualdades e injustiças estejam 

presentes no cotidiano de todo e de cada ser humano. 
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1. PSICOLOGIA E A DIMENSÃO SUBJETIVA DA REALIDADE 

 

 Este capítulo traz os referenciais da Psicologia que foram utilizados para a construção 

desse trabalho e foi dividido em três partes. Por se tratar do trabalho de um psicólogo em um 

Programa de Pós-Graduação em Educação e da pesquisa construir diálogos entre a Psicologia 

Social e a Educação, a primeira parte explora a relação entre Psicologia e Educação a partir de 

uma perspectiva crítica e histórica e posiciona de qual lugar dessa relação essa pesquisa se 

fundamenta.  

 A segunda parte apresenta a Psicologia Sócio-Histórica, uma perspectiva crítica em 

Psicologia que se constitui a partir do materialismo-histórico-dialético e que é a principal 

fundamentação teórica desse trabalho, desde o procedimento de análise de dados até as 

discussões finais sobre as contribuições desse trabalho para a Educação em Direitos 

Humanos.    

 Por fim, a terceira parte apresenta a categoria Dimensão Subjetiva da Realidade, uma 

categoria da Psicologia Sócio-Histórica que tem sido utilizada para investigar diferentes 

fenômenos sociais, uma parte estruturante dessa pesquisa que pretende, como um de seus 

objetivos, compreender a dimensão subjetiva dos Direitos Humanos.  

 Com essas três partes esse capítulo buscou oferecer todo o referencial teórico da 

Psicologia que servirá para dialogar com os referencias de Educação e Direitos Humanos, a 

fim de construir bons diálogos e produzir boas análises da dimensão subjetiva dos Direitos 

Humanos e seus diálogos com a Educação.   

 

 

1.1. Psicologia e Educação 

 

 Os diálogos entre Psicologia e Educação construíram aproximações e distanciamentos 

ao longo da história dessas duas áreas do saber, bem como as fez terem relações 

constitutivas, uma área tem grande importância na constituição da outra; a Psicologia 

contribuiu para a Educação adquirir o status de ciência e, por outro lado, a Educação teve 

extrema importância enquanto campo onde a Psicologia produziu saberes e práticas no início 

de sua história enquanto ciência e profissão no Brasil e no mundo. 

 No Brasil, foco dessa pesquisa, essa trajetória é marcada por diferentes momentos e 

períodos, mas os processos educativos sempre carregaram em si sua dimensão subjetiva e de 

produção de subjetividades, o que fez com que os diálogos entre esses dois campos se 

constituíssem antes mesmo da Psicologia ser regulamentada como campo profissional, uma 

vez que o saber e até mesmo as práticas psicológicas já se faziam presentes e se espalhavam 

pelos laboratórios e instituições escolares pelo país. 

 Nessa história, Barbosa (2012) aponta que no Brasil a relação entre Psicologia e 

Educação pode ser verificada desde a chegada dos portugueses, quando os jesuítas 

montaram um sistema educacional com o objetivo de catequizar os indígenas. Ali era possível 
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identificar as nuances de conhecimentos psicológicos aplicados à prática educativa, sobretudo 

na educação do comportamento, em que se utilizava de prêmios e castigos para domar e 

moldar as crianças.   

 Já no século XX essa história se tornou mais intensa e a Psicologia Escolar não 

apenas se consolidou enquanto campo de saber e prática profissional, mas também passou 

por muitas transformações ao longo do século. No início a ciência psicológica respaldou o 

processo de cientifização da Educação, mas ganhou mais força a partir da década 30 com o 

desenvolvimento das propostas da Escola Nova. Nesse momento, com o movimento 

internacional da Psicologia aplicada, a vinda de estrangeiros e a prática dos psicologistas3 a 

Psicologia se efetiva como prática no interior das organizações, sobretudo das escolas, 

intensificando a relação entre as duas áreas (BARBOSA, 2012). 

  Esse é um momento importante, pois marca a efetiva entrada da Psicologia na 

Educação. Bock (2003a) reforça e justifica o porquê foi nesse momento que a Psicologia foi 

efetivamente chamada a pensar e atuar sobre a escola. Ela explica que na perspectiva 

educativa da Pedagogia Tradicional não havia a necessidade de uma ciência que apresentasse 

uma compreensão do ser humano, pois já se tinha uma compreensão estabelecida, a de que 

as crianças tinham uma natureza corrompida e que, por meio da disciplina e do conhecimento, 

poderiam desenvolver seus potenciais positivos. Já na perspectiva da Pedagogia Nova, que 

concebia as crianças como naturalmente boas, era preciso conhecer como se dava esse 

desenvolvimento para produzir condições nas quais ele acontecesse da melhor forma possível.  

 A Psicologia entra na Educação com mais intensidade nesse momento de reconstrução 

dos paradigmas educacionais, paradigmas esses que geraram diferentes reflexões e 

posicionamentos. O movimento da Escola Nova que defendia um novo lugar para o adulto e 

para a criança, com a valorização da infância e do reconhecimento das expressões da criança 

foi importante para que a Educação se movimentasse, mas recebeu também muitas críticas, 

não apenas no Brasil, mas também em outros lugares no mundo. 

 Essas três décadas (30,40 e 50) trazem grandes movimentações na Educação e, por 

conseqüência, na Psicologia, que pouco a pouco passa a estabelecer práticas e produzir 

saberes que a colocam em um determinado lugar frente à escola; lugar esse que se consolida 

nas duas décadas subseqüentes. Após a regulamentação da Psicologia enquanto profissão no 

Brasil, as psicólogas4 legitimam e intensificam as práticas psicológicas dos até então chamados 

psicologistas.   

 Tais práticas tinham como características o trabalho com foco individual, com o intuito 

de classificar, orientar e tratar as “crianças-problemas”, os alunos que apresentavam problemas 

                                                           
 

3
 Psicologista era o nome dado aos profissionais que trabalhavam com os conhecimentos da Psicologia antes de sua 

regulamentação enquanto profissão no Brasil, que só acontece em 27 de agosto de 1962.  

 
4 O termo psicóloga, utilizado no feminino, para se referir às/aos profissionais da Psicologia no Brasil passou a ser 

utilizado em muitos documentos e espaços após o mapeamento realizado pelo Conselho Federal de Psicologia em 

2012 que apresentou, dentre outros dados, que 88% das profissionais da categoria são mulheres.   
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de aprendizagem5. Foram criadas as escolas e as salas especiais, ganharam força as teorias 

behavioristas e as tecnologias educacionais, a lógica dos diagnósticos classificatórios 

baseados em testes psicométricos e a perspectiva médica-assistencial e higienista 

predominante na época se fizeram presentes na construção de conhecimento e nas 

intervenções psicológicas daquele momento. (BARBOSA,2012)  

Nesse período “a Psicologia fortaleceu noções naturalizantes da Pedagogia e 

contribuiu para ocultar a educação como processo social” (BOCK, 2003a p.83). A Psicologia 

enquanto saber científico foi cúmplice de uma ideologia que ocultava a importância das 

condições sociais para o processo de aprendizagem e produziu discursos científicos (do seu 

lugar de autoridade) que culpavam o próprio aluno que não aprendia de sua dificuldade em 

aprender e, dessa forma, tornou-se uma ciência que legitimou discursos que hoje podem ser 

vistos como um fenômeno (ainda presente) de patologização da pobreza, uma vez que tinha 

como referência de padrão de normalidade modelos de vida e família da classe dominante. 

Frente a esse cenário, cabe o questionamento do porquê as classes dominantes 

buscam ocultar a educação como processo social, e esse é um ponto importante e delicado 

para se compreender a Educação brasileira. Ocultar os processos sociais nos quais a 

educação está circunscrita é ocultar uma das mais profundas marcas da sociedade brasileira 

que também se expressa na educação: a desigualdade social. A ideia de que todos têm acesso 

à educação garante a ilusão do ponto de partida comum, a ilusão de que todos poderão 

competir no mundo de trabalho a partir de uma condição inicial de igualdade, base da ideologia 

da meritocracia, tão propagada e defendida pelo sistema capitalista. 

 

 Ao realizar essa tarefa num país como o nosso, em que o povo 

sempre foi zelosamente afastado dos direitos civis, sociais e políticos, 

os psicólogos servem à justificação de uma sociedade dividida em 

que os direitos são desiguais. Ao reforçar cientificamente a crença de 

que os lugares sociais são distribuídos segundo o mérito de cada um, 

colabora com a impressão de existência de igualdade de 

oportunidades, quando, na verdade, nunca fomos liberais, muito 

menos democráticos. Aqui o autoritarismo e o descaso das elites 

pelos direitos civis e sociais de todos os cidadãos – 

independentemente da cor e do nível social e econômico – sempre 

foram a marca registrada de suas relações com os subalternos 

(PATTO, 2003 p.33)  

 

 

                                                           
 

5 Embora atualmente não se use o conceito de problemas de aprendizagem, mas sim de dificuldades de 

aprendizagem, optou-se por fazer uso do conceito antigo para retratar a concepção e a compreensão desse fenômeno 

em sua época. 
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Para Bock (2003a), ao contribuir com esse ocultamento a Psicologia tornou-se 

cúmplice de um modelo de Educação que além de não fazer o enfrentamento das 

desigualdades sociais, contribuiu para reforçar os falsos discursos de que, primeiro, existe uma 

crise na Educação pública, enquanto na verdade o que existe é uma política produtora e 

reprodutora de desigualdades; e segundo, de que a Educação garante a igualdade, o que 

também não é verdade, uma vez que carrega em si as mais diferentes expressões das 

desigualdades sociais; e mais, nesse contexto, ao invés de produzir práticas transformadoras, 

constrói práticas adaptativas, que reforçam ideias naturalizantes e patologizantes, constituindo-

se enquanto uma ciência acrítica com muito potencial para construir diagnósticos e explicações 

dos problemas, mas com pouco potencial para compreender as múltiplas determinações 

desses problemas e construir práticas comprometidas com o avanço de uma educação 

emancipatória.     

Com isso, a Psicologia carrega até hoje a marca do lugar de onde se classifica o 

normal e o anormal, enfrenta até hoje a dificuldade de sair do lugar estigmatizado de quem 

apenas tem a contribuir em lidar com o “aluno-problema”, como aquela que responde qual é o 

problema desse aluno que não aprende igual aos demais, uma vez que ele está na mesma 

sala que seus colegas e tendo aulas com os mesmos professores. Essa relação trouxe marcas 

históricas para as duas áreas: na Educação, a Psicologia contribuiu para essa dificuldade em 

lidar com as diversidades e reforçou as práticas homogeneizantes dos processos educativos; 

na Psicologia, essa prática na Educação contribuiu para legitimar o lugar de um saber que 

distingui e classifica, o lugar de quem é chamada a responder: ”Isso é normal, doutora?”. 

 Já a década de 80 foi marcada pelo processo de redemocratização do Brasil e pelo 

avanço das teorias críticas em diferentes campos do conhecimento. Na Educação se 

potencializa as reflexões da Pedagogia Crítica com Paulo Freire, que contribuem para repensar 

a escola, escancarando as dimensões políticas e ideológicas que pautam a constituição, a 

organização e o cotidiano das práticas pedagógicas, assumindo um posicionamento frente a 

uma Educação em prol da liberdade, da emancipação e da autonomia.  

 A Psicologia também vive esse processo, teorias críticas da e na Psicologia passam a 

ter maior visibilidade, sobretudo na América Latina. Críticas à Psicologia Social Moderna e a 

construção da Psicologia Social Contemporânea marcam essa década no Brasil. Década em 

que é fundada a ABRAPSO – Associação Brasileira de Psicologia Social e é também lançado, 

em 1984, o livro “Psicologia Social: o homem em movimento”, organizado pela Profa. Silvia 

Lane e pelo Prof. Wanderley Codo, um marco dessa nova perspectiva na Psicologia brasileira, 

perspectiva de uma ciência que compreende sua dimensão política, que considera a dimensão 

social dos fenômenos psicológicos, que visa superar a dicotomia indivíduo-sociedade eque 

defende a compreensão do contexto sócio-histórico para uma efetiva análise e intervenção 

psicológica. 

 Nesse livro histórico, dois capítulos são dedicados à Educação, na parte que discute o 

tema “O indivíduo e as instituições”, Miranda (1994) escreve sobre “O processo de socialização 

na escola: a evolução da condição social da criança”, em que faz a crítica às teorias abstratas 
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e a-históricas das concepções de infância e de escola que dão um caráter “neutro” ao processo 

de socialização que ocorre nessa instituição tão importante no processo de integração da 

criança na sociedade.  

 Em outra parte do livro destinada a discutir “A práxis do psicólogo”, Libâneo (1994) 

escreve o capítulo “Psicologia Educacional: uma avaliação crítica”, em que, do lugar de um 

educador que acompanha a trajetória da Psicologia no campo da Educação, faz uma discussão 

sobre o quanto a Psicologia pouco contribuía efetivamente com a formação de professores e 

com a superação das questões que se colocavam à Educação ao trabalhar conteúdos como 

etapas do desenvolvimento infantil e técnicas de diagnóstico e tratamento das dificuldades de 

aprendizagem e dos distúrbios emocionais, além de trabalhar com muitas pesquisas 

estrangeiras que pouco contribuíam para compreender a realidade brasileira. 

 Ao fazer tais apontamentos, o autor reforça e propõe uma “Psicologia das relações 

sociais”, discutindo a importância das práticas pedagógicas e psicológicas levarem em 

consideração a experiência concreta das crianças, considerando e referindo-se aos seus 

determinantes sócio-históricos; no entanto, sem que isso signifique criar teorias de carências 

culturais aos pobres gerando práticas assistencialistas e nem supervalorizando tudo o que é 

produção da cultura popular, mas promovendo ações pedagógicas que apreendessem a 

experiência social das classes populares, transformando o meio social das crianças em objeto 

de estudo, uma vez que fornecem as bases para o trabalho escolar (LIBÂNEO, 1994).    

 Tais críticas e ideias somam aos discursos que passam a compor o campo da 

Psicologia Escolar que, nesse contexto, também inicia um forte movimento de crítica ao seu 

próprio papel na escola, em que diferentes autores e autoras trazem importantes reflexões e 

apontamentos que problematizam o fazer psicológico no contexto escolar. Na Universidade de 

São Paulo, a Profa. Maria Helena Souza Patto traz importantes contribuições para essa crítica 

e esse debate. Ao assumir a cadeira da disciplina “Psicologia do escolar” ela muda o nome da 

disciplina para “Psicologia Escolar”, e embora gramaticalmente isso signifique apenas a 

retirada de uma preposição, na prática, ela propõe ampliar a visão e a perspectiva da 

Psicologia para além do escolar/ aluno, mas para a escola, para a instituição, seus processos e 

relações, compreender a cultura e o contexto social da comunidade que freqüenta e constitui a 

escola, ou seja, olhar para a escola de um jeito que a Psicologia pouco tinha olhado até então 

(BARBOSA, 2012). 

 Tais esforços caminham na direção da crítica ao trabalho da psicóloga escolar no 

enquadramento clínico-terapêutico, baseado no modelo médico e estranho às determinações 

pedagógicas, que possuía a tendência de patologizar e individualizar os impasses do processo 

educativo, desconsiderando as determinações desse processo, as ações preventivas, as 

condições pedagógicas e a atuação coletiva com os outros profissionais da educação e da 

escola (ANTUNES, 2008) 

 Partindo desses pressupostos e dessas críticas, Maria Helena Souza Patto apresenta à 

comunidade acadêmica “A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia“, 

um livro que trouxe importantes reflexões, enquanto críticas e propostas, para compreender e 
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avançar na relação entre a Psicologia e a Educação no Brasil, um livro que se tornou um 

clássico e um marco na mudança de paradigma na Psicologia Escolar brasileira.  

 Nesse livro, Patto (2000) desenvolve seu trabalho acerca do fracasso escolar, termo 

cunhado por ela que trouxe outra compreensão e outra forma de pensar e construir a relação 

entre a Psicologia e a escola, problematizando as teorias e práticas psicológicas, expondo a 

perspectiva acrítica e a-histórica que as pautavam até aquele momento (e que infelizmente 

encontra-se até hoje, 30 anos depois), mostrando como o trabalho de diagnosticar os “alunos-

problemas” sem considerar diferentes fatores, pautados em um padrão de normalidade, aliados 

a uma visão individualizante, naturalizante e culpabilizante (seja dos próprios alunos, das suas 

famílias “desestruturadas” ou de seus professores ”despreparados”) e orientados pela lógica do 

modelo médico-higienista pouco contribuía efetivamente para o desenvolvimento daquelas 

crianças, mas sim reforçava estigmas oriundos das desigualdades e exclusões sociais. 

 Todas essas críticas foram de extrema importância não apenas para a mudança de 

paradigmas, mas também para a mudança dos horizontes e possibilidades que se 

estabeleceram sobre essa nova relação e esse novo olhar da Psicologia para a escola. A 

crítica à história pregressa semeou as novas possibilidades de sua história progressa e, pouco 

a pouco, novos olhares e novas possibilidades se colocaram da Psicologia para a escola e da 

escola para a Psicologia.  

 Essa foi a grande característica da década de 90, uma década marcada pela 

reconstrução da área. As novas perspectivas se consolidaram, foi fundada a ABRAPEE – 

Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional e, com ela, sua revista, que passou 

a ser um veículo de publicações científicas que também se intensificaram nesse período. 

Aconteceram os primeiros Congressos Brasileiros na área e somaram-se diferentes esforços a 

fim de avançar às críticas realizadas na década de 80 e começar a produzir respostas e 

apontar possibilidades, não mais apenas reproduzindo teorias estrangeiras, mas afirmando um 

compromisso de produzir conhecimentos que contribuíam para a compreensão e a 

transformação da realidade da educação brasileira (BARBOSA, 2012).    

 Nesse período, também na Universidade de São Paulo, inicia-se, a partir dessa nova 

perspectiva, um importante trabalho de atendimento psicológico frente às demandas escolares, 

o trabalho de Orientação à Queixa Escolar. Uma vez que elas significavam um alto índice 

percentual das demandas de crianças e adolescentes que chegavam aos serviços públicos e 

aos serviços-escolas das universidades, desenvolve-se uma metodologia que permitia um 

trabalho clínico construído a partir dessa perspectiva crítica da década de 80.  

 Na Orientação à Queixa Escolar, compreende-se que essa queixa tem, em seu centro, 

o processo de escolarização e que esse processo deve ser objeto de análise no 

desenvolvimento do trabalho junto à criança e ao adolescente que apresenta a queixa. Era 

preciso avançar aos questionamentos feitos à criança e ao adolescente e sua estrutura familiar 

para questionar, também, sua escola e seu processo de escolarização, afinal, era o universo 

escolar onde surgia e se sustentava sua queixa. (SOUZA, 2000). 

 Esse momento histórico é retratado como um grande momento de transição, onde 
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coexistiam a produção de trabalhos e práticas que compreendiam o fracasso escolar como um 

problema essencialmente psíquico, como um problema técnico, como questão institucional ou 

como questão fundamentalmente política. É um período em que as concepções 

psicologizantes e tecnicistas dividiam espaço com os diálogos, as pesquisas e as práticas 

críticas sobre o fracasso escolar. (ANGELUCCI et al, 2004) 

 Com isso, mudam-se os paradigmas, inclusive para o fazer clínico junto às demandas 

escolares. As práticas psicológicas e a produção de conhecimento em Psicologia Escolar e 

Educacional passam a ampliar seu foco, sua maneira de analisar e de produzir intervenções 

nas demandas escolares; desenvolve-se uma nova maneira de compreender e de atuar frente 

aos velhos problemas.   

 Atualmente, embora ainda existam e se tenha no imaginário social as práticas 

psicológicas na lógica médica-assistencial, individualizantes e com foco nos “alunos-

problemas” a Psicologia Escolar e Educacional avança em seu processo de desconstrução e 

construção. Desconstrução dos significados a ela atribuídos historicamente na escola e 

construção de novas práticas e saberes que dialogam com esse olhar mais amplo. A Psicologia 

vai do “aluno-problema” ao território educacional, deixa de trabalhar apenas com as 

dificuldades de aprendizagem e passa a trabalhar com os processos e as relações educativas, 

deixa de atuar com um aluno para trabalhar com coletivos de estudantes, com educadores/as, 

gestores/as, familiares e com a comunidade. 

 Dessa forma se consolida como um campo que pesquisa e atua com diferentes 

questões, em diferentes frentes e com diferentes públicos dentro de instituições e projetos 

escolares e/ou educativos. O que antes tinha como foco diagnosticar e acompanhar alunos 

com problemas de aprendizagem hoje significa acompanhar o cotidiano escolar, desenvolver 

projetos, construir, acompanhar e reformular Projetos Político-Pedagógicos, trabalhar com 

coletivos, com grupos de escuta ou com grupos de trabalho, fazer orientações e 

aconselhamentos psicológicos, orientação profissional, desenvolver projetos e ações com 

temáticas que visam à construção da cidadania, oficinas e formações, bem como participar da 

elaboração e acompanhamento de políticas públicas educacionais, além de prestar consultoria 

ou assessoria em gestão educacional, trabalhando com toda a comunidade escolar.  

 Essas novas possibilidades de atuação carregam ainda a clareza da dimensão ético-

político das intervenções, não é mais possível sustentar uma leitura de neutralidade na relação 

entre educação e sociedade e nem entre as intervenções psicológicas e a escola, toda ação 

visa ou a manutenção ou a transformação da realidade na qual está inserida e é com essa 

percepção que a Psicologia busca hoje avançar em sua relação com a Educação. 

 Essa percepção também se estende a compressão de qual é o “novo lugar” da 

psicóloga no contexto escolar/educacional. Se antes era uma especialista convocada para 

trazer respostas aos problemas enfrentados, hoje ela deve se colocar no lugar de quem pensa 

junto aos demais atores da escola, no lugar de quem problematiza as questões vivenciadas, de 

quem não silencia, mas dá voz aos conflitos existentes nas relações e nos processos 

educativos tal qual estão organizados atualmente. A psicóloga hoje deve buscar uma inserção 
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para a mudança e não para a adaptação, deixa o lugar de quem vem de fora com as respostas 

e passa para o lugar de quem está do lado de dentro, fazendo as perguntas e tentando, junto 

aos seus pares, construir as respostas para os problemas e os desafios enfrentados pela 

Educação na atualidade (CREPOP, 2013).  

 E se os desafios para educação não são poucos, também não os são os desafios para 

a psicóloga que atua nesse contexto, que vão desde conseguir efetivamente compor com a 

equipe e problematizar o cotidiano escolar, a construir estratégias de ensino-aprendizagem, 

valorizar e potencializar a construção de saberes, buscar (e produzir) conhecimentos técnico-

científicos, considerar a dimensão da produção da subjetividade sem reduzi-la a uma 

perspectiva individualizante, romper com a medicalização, patologização e judicialização das 

práticas educativas e fazer o deslocamento do lugar tradicional da psicóloga (CREPOP, 2013).     

 Tais desafios se constituem a partir de um importante compromisso que a Psicologia 

vem assumindo junto à sociedade brasileira, um compromisso que implica em três instâncias, a 

saber: 

aquele que se compromete (neste caso, referimo-nos à Psicologia 

Escolar e Educacional), aquele com quem se compromete (as 

classes populares) e aquilo com que se compromete (a construção de 

uma educação democrática). Trata-se, portanto, de discutir o 

compromisso da Psicologia Escolar e Educacional com a educação 

das classes populares. (ANTUNES, 2008 p.473). 

   

 A Psicologia continua em construção, se por um lado já foi cúmplice de um projeto de 

educação (e sociedade) que ela mesma criticou mais tarde, hoje se coloca no papel de 

reafirmar compromissos com uma educação pública, gratuita, laica, universal, de qualidade e 

libertária; e avançar nas práticas e na produção de conhecimento alinhados com esses valores, 

sobretudo em tempos tão difíceis para perspectivas críticas e emancipatórias no contexto 

político-educacional brasileiro, contexto em que se constrói um desmonte dos avanços 

progressistas do início do século e um enfraquecimento das políticas públicas, o que 

provavelmente aumentará o apartheid entre a educação pública e a privada no Brasil e 

avançará nas práticas pedagógicas tecnicistas e alienantes.  

 É a partir desse (novo) lugar/olhar que essa pesquisa visa contribuir nessa relação 

entre a Psicologia e a Educação, a fim de reafirmar o compromisso social da Psicologia e de 

uma Educação crítica; para tanto, além de possuir diferentes campos de atuação a Psicologia 

também possui diferentes perspectivas teóricas que produzem leituras e intervenções em tais 

contextos. Para essa pesquisa, na investigação da dimensão subjetiva dos Direitos Humanos e 

sua relação com a Educação, o referencial teórico que apresenta a categoria de dimensão 

subjetiva da realidade e que serviu como perspectiva teórica para compreensão dos 

fenômenos investigados é o referencial da Psicologia Sócio-Histórica, uma abordagem que 

também se consolida na década de 80 no Brasil e que continua em construção, assim como a 

perspectiva crítica de Psicologia Escolar e Educacional que orientam essa dissertação. 
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1.2 A Psicologia Sócio-Histórica  

 

 As grandes transformações do século XIX criaram as condições históricas para o 

surgimento da ciência moderna, que construiu sua forma de explicar e intervir na realidade 

pautada nos valores iluministas e empiristas, com grande apreço à razão e à experiência 

observável tentou desvendar as leis da natureza. Tais valores serviram de base ao que veio a 

ser a ciência positivista, modelo de ciência amplamente propagado na sociedade e que ocupa 

o imaginário social no que diz respeito ao fazer científico. 

 É a partir do pensamento lógico e da experiência observável que a ciência se coloca no 

lugar de quem constrói os conhecimentos da natureza e, mais tarde, do próprio homem. Essa 

forma de produzir ciência se consolidou a partir de algumas marcas: racionalista, pela sua 

ênfase na razão; mecanicista, por se basear na idéia de um funcionamento regular do mundo 

que poderia ser desvendado; associacionista, pela concepção de que se associam idéias na 

mente para produzir conhecimento; atomista, pela noção de que o todo é sempre construído 

pelas partes; e determinista, porque compreende a realidade como um conjunto de fenômenos 

que possui uma relação de causalidade que pode ser descoberta pela razão (BOCK, 2003b) 

 Nesse contexto é também construída a Psicologia, carregando consigo tais valores e 

fazendo seus enfrentamentos para legitimar-se enquanto ciência, uma vez que seu objeto de 

estudo sempre se apresentou como uma dificuldade, afinal, qual é o objeto de estudo da 

Psicologia? O indivíduo, a consciência, o comportamento, as relações, o mundo interno, a 

dimensão psicológica, a subjetividade? Não foi tarefa fácil definir esse objeto e até hoje ele se 

coloca como ponto de indefinições e divergências.  

 Enquanto socialmente se desenhava uma tensão e uma disputa de poder e veracidade 

entre as explicações científicas e as explicações religiosas sobre a realidade, a sociedade e a 

humanidade, algumas marcas como a lógica, a objetividade e a observação foram construídas 

para legitimar aquele novo saber em contraponto às explicações pautadas na fé, no 

subjetivo/oculto e no não-observável; e nesse contexto, a Psicologia, ao tentar explicar o 

mundo psicológico, encontrou dificuldades para se legitimar enquanto ciência, e de Wundt6 até 

hoje, diferentes perspectivas teóricas se lançaram ao desafio de compreender e atuar sobre o 

objeto da Psicologia.  

 Na tentativa de afirmar-se enquanto ciência, suas primeiras e principais teorias se 

constituíram a partir de preceitos que a caracterizaram como uma teoria abstrata, naturalizante 

e universal. Abstrata por não se referir efetivamente ao ser humano concreto, mas à 

subjetividade ou à psique que encontrava-se no interior do sujeito e de difícil acesso, inclusive 

desconectada do mundo externo (social) ao qual pertencia. Naturalizante, pois considerava a 

humanidade como algo natural nos homens, como se todos já nascessem aptos a se tornarem 

                                                           
 

 

6 Wilhem Wundt (1832-1920) é considerado um dos fundadores da Psicologia científica. Em 1879 fundou o primeiro 

laboratório de Psicologia no Instituto Experimental de Psicologia da Universidade de Leipzig, na Alemanha.   
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seres humanos e naturalmente fossem se desenvolvendo, como uma “semente de ser 

humano” que frente às condições favoráveis se desenvolveria enquanto tal; e universais, 

porque consideravam que esse desenvolvimento acontecia com todos os seres humanos, 

independente dos seus contextos sociais e períodos históricos.  

 A Psicologia se estruturou, tradicionalmente, a partir do pressuposto de uma 

humanidade que existe a priori, uma humanidade que tomaria corpo e expressão conforme o 

indivíduo se desenvolve; e a Psicologia Sócio-Histórica se construiu enquanto uma abordagem 

que denunciou e fez a crítica a essa visão naturalizante de ser humano, apontando outros 

caminhos e outras formas de conceber, conhecer e atuar com os indivíduos.  

 Ao se contrapor a essa visão da existência de uma natureza humana, a Psicologia 

Sócio-Histórica apresenta uma perspectiva de condição humana, compreendendo o homem 

como um ser concreto, histórico e social. Um ponto de extrema importância para compreender 

essa perspectiva teórica é saber que ela busca denunciar e avançar a dicotomia indivíduo-

sociedade, uma vez que não consegue conceber a compreensão de um mundo interno 

(subjetivo) separada da compreensão de um mundo externo (objetivo).  

 Para compreender melhor essa perspectiva é importante apresentar um dos principais 

métodos de análise nessa abordagem: a desnaturalização dos fenômenos psicológicos. Muitas 

teorias apresentam uma compreensão de fenômeno psicológico como algo que está dado, uma 

estrutura, um processo ou uma expressão que se tem porque se é humano, e faz parte da sua 

natureza. “Algo que lá está enquanto possibilidade, quando nascemos, algo que deverá ser 

fertilizado por afeto, estimulações adequadas e boas condições de vida, mas que está lá, 

pronto para desabrochar” (BOCK, 2007 p.22) 

 Para a Psicologia Sócio-Histórica a compreensão é outra: não se nasce humano, mas 

se torna humano ao entrar em contato com toda a humanidade produzida culturalmente e 

passada de geração para geração. A humanidade não é algo natural do ser humano, não 

nasce com ele e se desenvolve aos poucos, a humanidade está na cultura e aos poucos o ser 

humano, ao entrar em contato e se apropriar dessa cultura, se humaniza.  

 Justamente por isso que não é possível pensar um mundo interno separado de um 

mundo externo, não se pode falar em fenômeno psicológico sem, necessariamente, falar de 

sociedade, uma vez que esse mundo interno nada mais é do que a apropriação significada 

desse mundo externo, portanto, deixa de ser um conteúdo abstrato e passa a ser concreto.  

 Essa questão carrega em si o posicionamento da Psicologia Sócio-Histórica, pois ao 

fazer a crítica às perspectivas naturalizantes explicita-se o quanto tais teorias produzem uma 

Psicologia descolada da realidade social e cultural, e tal descolamento produz o processo 

ideológico da Psicologia, que acaba por ocultar os aspectos sociais do processo de construção 

da subjetividade, acobertando, por exemplo, o quanto as condições sociais e econômicas são 

determinantes para a constituição do indivíduo e o quanto as desigualdades sociais são 

determinantes na construção da subjetividade de cada um. (BOCK, 2007) 

 Esse processo de desnaturalização só é possível graças a outro processo: a 

historicização dos fenômenos psicológicos. A historicidade é indispensável para a Psicologia 



34 
 

Sócio-Histórica, pois ao deixar de compreender o fenômeno psicológico como um fenômeno 

natural passa a compreendê-lo como um processo histórico e dialético, como algo que 

pertence à condição humana. Existe uma cultura humana construída historicamente que 

constitui o que chamamos de subjetividade.  

 Para Gonçalves (2007), esse pensamento histórico e dialético se coloca como uma 

nova alternativa a partir da crítica à separação entre objetividade e subjetividade e traz, ao 

mesmo tempo, a consideração da historicidade como característica fundamental de todas as 

coisas, apresentando outra maneira de compreender a subjetividade, sua constituição e sua 

expressão.  

 Com isso, faz uma oposição à visão liberal do homem e desconstrói, também, a idéia 

de um saber universal, que atinge todos os seres humanos, de todos os tempos e em todos os 

lugares. Pois se a humanidade não é natural ela se constituirá de diferentes formas em 

diferentes contextos e em diferentes períodos históricos. O ser humano de hoje não é o mesmo 

de alguns séculos atrás, assim como o ser humano indígena que ainda vive em meio à sua 

tradição não é o mesmo ser humano que se construiu em meio à vida urbana das grandes 

metrópoles.  

 Essa outra visão de ser humano coloca novos paradigmas na relação indivíduo-

sociedade, objetividade-subjetividade, avançando na dicotomia e apresentando uma 

compreensão dialética e histórica do fenômeno psicológico, da construção e da expressão da 

subjetividade, marcadas pela experiência concreta e posicionando a Psicologia frente à 

realidade na qual está inserida.   

 Tais preceitos constituem a base metodológica da Psicologia Sócio-Histórica, que, 

como afirma Ana Bock:  

 

fundamenta-se no marxismo e adota o materialismo histórico e 

dialético como filosofia, teoria e método. Nesse sentido, concebe o 

homem como ativo, social e histórico; a sociedade, como produção 

histórica dos homens que, através do trabalho, produzem sua vida 

material; as ideias, como representações da realidade material; a 

realidade material, como fundada em contradições que se expressam 

nas ideias; e a história, como o movimento contraditório constante do 

fazer humano, no qual, a partir da base material, deve ser 

compreendida toda a produção de ideias, incluindo a ciência e a 

Psicologia. (2007 p.17) 

 

 Mas se a humanidade não é natural, cabe o questionamento de como essa 

humanidade se construiu enquanto cultura para que hoje seja passada às novas gerações. A 

Psicologia Sócio-Histórica possui como seu principal autor de referência o psicólogo soviético 

Vigotski, autor bastante conhecido e referenciado na área da Educação em nosso país; e é a 

partir da perspectiva apresentada por ele que tenta responder a essa questão.  
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 Biologicamente, nascemos como alguns outros animais, dotados de algumas 

capacidades que Vigotski (1998) chama de funções psicológicas inferiores, como as ações 

reflexas, as associações simples e algumas reações automáticas a alguns estímulos; e no 

contato com os outros seres humanos nos apropriamos do que foi produzido pela humanidade, 

e conforme vamos aprendendo, nos desenvolvemos, nos humanizamos, desenvolvemos as 

chamadas funções psicológicas superiores, o pensamento, a linguagem, a consciência e a 

vontade, o que nos difere drasticamente dos outros animais.  

 Mas como isso começou? Quando o homem, ainda animal, passa a utilizar ferramentas 

e a atuar intencionalmente na transformação da natureza. As ferramentas se tornaram a 

mediação entre o homem e o mundo. “A descoberta da ferramenta como mediação entre o 

humano e o mundo material acompanha e é acompanhada por uma mudança nas capacidades 

humanas. Estava rompida a relação com o imediato” (BOCK, FURTADO, TEIXEIRA, 2009 

p.73). 

 Atuar intencionalmente no mundo é o que caracteriza o trabalho, a atividade humana 

de transformar a natureza para sua sobrevivência e/ou melhorar sua condição de vida. Na pré-

história a transformação da natureza se dava de forma rudimentar, como utilizar uma pedra 

lascada para cortar, uma vara para pegar um fruto no alto da árvore ou juntar a vara com a 

pedra lascada para fazer uma lança e caçar; todas essas ferramentas são criações humanas, 

que compartilhadas com o bando no qual viviam, deram origem à cultura humana: 

características, conhecimentos e maneiras de interagir com a realidade que não estavam 

dadas a priori, mas que foram construídas e passadas de geração para geração.   

 É a produção de conhecimento e de transformação da realidade a partir do trabalho, 

passada de geração para geração que vai, pouco a pouco, distinguindo a espécie humana das 

demais espécies. Com a manipulação do fogo, os primeiros conhecimentos da agricultura e o 

início da pecuária o homem deixa de ser nômade, passa a se estabelecer em um único lugar e 

tendo segurança e alimentos garantidos passa a explorar outras formas de transformar a 

realidade; e ao transformar a realidade vai também se transformando enquanto homem, e, por 

meio da linguagem, passando tais conhecimentos de uma geração a outra, que cada vez mais 

deixa de ter uma vida animal e passa a ter uma vida humana, uma vez que, ao se apropriar de 

todas aquelas transformações da realidade e construções humanas, vai se humanizando.  

 De juntar a vara e a pedra lascada para construir uma lança e caçar à construir 

tecnologias que nos permite enviar um robô a outro planeta e produzir imagens de lá foram 

milênios de construção de cultura humana, cultura essa que é apresentada às novas gerações 

que chegam nessa realidade tão transformada e adequada às necessidades humanas (desde 

as necessidades biológicas básicas até as novas necessidades que também foram criadas 

historicamente e são reproduzidas culturalmente, como por exemplo, o dinheiro) que já nem 

parece mais que fazemos parte da natureza e, atualmente, são muitos os esforços para 

(re)construir uma cultura de consciência ambiental, uma vez que estamos destruindo e 

acabando com os recursos naturais da Terra, indispensáveis à nossa sobrevivência.   

 No entanto, todas essas construções só possuem a dimensão e a potência que têm, 
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pois, entre as tantas ferramentas que a humanidade criou, uma delas tem um papel de extrema 

importância e se tornou o instrumento de mediação social responsável pelo acúmulo de 

conhecimento e pela possibilidade de transmissão de saberes de uma geração à outra, a 

linguagem. A construção da linguagem foi e ainda é responsável pela mediação do mundo 

externo (que está posto quando nasce um novo ser) com o mundo interno (que será construído 

enquanto ser).  

 A linguagem é o que permite à humanidade reproduzir o acúmulo de conhecimento, 

suas tantas transformações da realidade e ao mesmo tempo, permite ao ser humano construir-

se enquanto ser, construir seu pensamento e sua ação no mundo. A linguagem é instrumento 

fundamental no processo de mediação das relações sociais na qual o homem se humaniza 

(AGUIAR, 2003)  

 Ela é a mediação que melhor representa a síntese entre objetividade e subjetividade, 

uma vez que é um produto social que designa a realidade objetiva; é construção subjetiva 

compartilhada por vários indivíduos; e é, ainda, construção subjetiva individual (GONÇALVES, 

2007). Por meio da linguagem representamos e transformamos a nós e ao mundo, construímos 

pensamento, consciência e subjetividade, pois é ela quem, por um lado, promove essa 

apropriação do mundo externo e, ao mesmo tempo, constrói o mundo interno; e, por outro lado, 

expressa o mundo interno e, ao mesmo tempo, constrói o mundo externo, como um 

instrumento de mediação entre o constante movimento dialético de construção e transformação 

do indivíduo e da sociedade.  

 A linguagem é uma das categorias utilizadas pela Psicologia Sócio-histórica em suas 

análises do fenômeno psicológico. As categorias são utilizadas na leitura e na análise da 

dimensão psicológica e subjetiva da realidade; e, além da linguagem, foram construídas outras 

categorias que contribuem para a compreensão do processo de construção da subjetividade e 

do movimento humano, dentre elas, as categorias: atividade, consciência, identidade, sentido e 

significado.     

 Segundo Bock, Furtado e Teixeira (2009) as três categorias básicas do psiquismo são 

a atividade, a consciência e a identidade. A atividade é a ação do ser humano no mundo, é o 

meio pelo qual se cria a relação entre o homem e a realidade e que permitirá todo o processo 

de transformação do mundo e de si. É na ação do ser humano no mundo que ele transforma a 

realidade e ao transformar a realidade, também se transforma.  

 Já a consciência é uma das funções superiores apresentadas por Vigotski, ela é fruto 

da significação subjetiva que o ser humano dá as suas vivências objetivas, é um reflexo da 

realidade vivida pelo sujeito, mas não um reflexo direto, é um reflexo ativamente modificado 

pelo indivíduo. (BOCK, FURTADO e TEIXEIRA, 2009) 

 A consciência deve ser vista como um sistema integrado, em um processo 

permanente, “determinado pelas condições históricas e sociais, que se convertem e se 

transformam em produções simbólicas, em construções singulares” (AGUIAR, 2007a p.98). 

 A terceira categoria básica é a identidade, que é a representação que o sujeito tem de 

si para si mesmo e de si para o mundo, é a organização que o sujeito constrói de si mesmo, é 
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a sua consciência de si, a consciência que o permite se compreender enquanto ser único, 

identificar-se em meio suas ações e vivências. (BOCK, FURTADO e TEIXEIRA, 2009) 

 Essa categoria foi apresentada por Antonio da Costa Ciampa em 1987 e traz a 

compreensão de que é a partir da atividade no mundo e da relação com os outros que o sujeito 

constrói seus personagens, manifestações de sua identidade. Ao ser transformado pelo 

mundo, pelas pessoas que nos cercam e pelas vivências que temos, vamos também 

transformando esses personagens, o que traz a idéia de movimento para a identidade, uma 

identidade enquanto metamorfose, uma vez que está em constante mudança. Nessa 

perspectiva, até mesmo onde não há mudança, há movimento, pois existe um esforço do 

sujeito para manter-se em um determinado personagem que foi construído e não se permite 

transformar e afetar por suas vivências, pela sua ação no mundo e pelas ações do mundo 

sobre si.  

 Para Ciampa (2011) a identidade é constituída na materialidade, uma vez que se 

efetiva e manifesta na realidade concreta; na temporalidade, pois apresenta mudanças ao 

longo do tempo; na sociabilidade, já que é construída na relação com o outro; e na 

historicidade, dada que não é natural do indivíduo. A identidade não é inata, nem é construída 

de forma autônoma dentro do indivíduo e se torna sua expressão no mundo, ela se dá, 

também, na relação dialética entre o sujeito e o mundo.   

 As outras duas categorias fundamentais da Psicologia Sócio-Histórica são o sentido e o 

significado; o significado de uma palavra carrega sua compreensão social, compartilhada por 

todos, já o sentido carrega todas as experiências individuais que aquela palavra promove no 

sujeito.  

 Para Vigotski (2008) o sentido de uma palavra é a soma de todos os fatos psicológicos 

que ela desperta em nossa consciência, já o significado é apenas uma dessas zonas de 

sentido que a palavra adquire no discurso. Enquanto o significado possui uma característica de 

mais permanente, os sentidos possuem uma formação dinâmica e complexa, que expressam a 

subjetividade do indivíduo de uma forma não como reflexo direto dos fenômenos da 

realidade,mas como apropriação subjetiva desses fenômenos, ainda que a partir de seus 

múltiplos determinantes sociais e históricos.    

 A construção e os estudos das categorias têm extrema importância na elaboração e na 

análise teórica da Psicologia Sócio-Histórica, pois como afirma Aguiar (2007a, p. 95):  

 

as categorias se apresentam então como aspectos do fenômeno, 

constituídos a partir do estudo do processo, do movimento, da 

gênese deste último. As categorias de análise devem dar conta de 

explicitar, descrever e explicar o fenômeno estudado em sua 

totalidade. São construções ideais (no plano das idéias) que 

representam a realidade concreta e, como tais, carregam o 

movimento do fenômeno estudado, suas contradições e sua 

historicidade.  
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 Todas essas categorias contribuem para compreender que a Psicologia Sócio-Histórica 

tem um conjunto teórico que é compatível com seus pressupostos epistemológicos. Reafirma-

se em ambas as categorias a relação dialética entre a objetividade e a subjetividade, entre o 

indivíduo e a sociedade; reforça-se a compreensão de que o ser humano atua sobre o mundo e 

o transforma, bem como é transformado por esse mundo. Dessa forma, essas “são algumas 

das categorias utilizadas para fazer a leitura e dar visibilidade à dimensão psicológica, subjetiva 

que a realidade possui”.  (BOCK, FURTADO e TEIXEIRA, 2009 p 82). 

 No entanto, essa ainda é uma perspectiva em consolidação, que inicia sua construção 

no período de fortes críticas à/na Psicologia na década 80, dialogando fortemente com 

outros(as) autores(as) latino-americanos(as) como Martin-Baró, Gonzales Rey e Maritza 

Montero,  propondo a construção de uma Psicologia que dialogasse com a realidade brasileira, 

que se colocasse criticamente frente à produção de conhecimento e de práticas psicológicas. 

Com isso, a Psicologia Sócio-Histórica tem se expandido, se legitimado e se consolidado 

enquanto uma maneira de produzir saberes e práticas na perspectiva do compromisso social 

da Psicologia.  

 O compromisso social da Psicologia é um termo que foi inaugurado na I Mostra de 

Práticas em Psicologia: Psicologia e Compromisso Social, promovida pelo Conselho Federal de 

Psicologia no ano 2000, na cidade de São Paulo. A concepção de compromisso social 

apresentada nessa Mostra reuniu trabalhos e pesquisas em Psicologia que propunham 

serviços prestados a camadas sociais que tradicionalmente não tinham acesso ao trabalho das 

psicólogas, inovações nos instrumentos de trabalho que não compactuavam com as 

perspectivas “psicologizantes” em favor de perspectivas mais sociais, bem como experiências 

interdisciplinares. Essa concepção de compromisso social trilhou seu próprio caminho a partir 

desse grande evento e vem pautando uma linha de produção de saberes e práticas na 

Psicologia brasileira (BOCK, 2003b). 

 Não foi essa Mostra que inaugurou o compromisso social da Psicologia, uma vez que a 

Psicologia sempre esteve compromissada com a sociedade, no entanto, até então, seu maior 

compromisso foi com os interesses das elites, constituindo-se tradicionalmente “como uma 

ciência e uma profissão para o controle, a categorização e a diferenciação, poucas tinham sido 

as contribuições da Psicologia para a transformação das condições de vida, tão desiguais em 

nosso país” (BOCK, 2003b, p.16).  

 Em sua história no Brasil, a Psicologia esteve fortemente alinhada com as práticas 

higienistas da medicina e disciplinares da educação, colaborando com a proposta de uma 

busca pela higienização moral da sociedade brasileira. Conhecimentos foram produzidos e 

práticas foram desenvolvidas dialogando fortemente com essa demanda, contribuindo para o 

processo de ocultamento das desigualdades sociais e para a afirmação dos interesses e do 

modelo de sociedade das elites.  

 Ao denunciar esse compromisso social com as elites, inaugura-se uma perspectiva de 

um compromisso com a transformação social, pautado nas necessidades da sociedade 

brasileira, na denúncia e no enfrentado das desigualdades e na produção de teorias, serviços e 
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metodologias que avancem na direção de uma perspectiva crítica enquanto construção de 

saberes e fazeres. É nesse contexto e com essa marca enquanto categoria fundante que a 

abordagem Sócio-Histórica se apresenta enquanto uma perspectiva crítica em Psicologia e 

vem construindo e produzindo muito desde então.   

 Nesse sentido, vale também fazer alguns apontamentos sobre os diálogos dessa 

perspectiva crítica junto aos campos da pesquisa, bem como da Psicologia Escolar e 

Educacional, uma vez que essa dissertação se propõe ser uma pesquisa na interface entre 

Psicologia e Educação.  

 No âmbito da pesquisa a Psicologia tem encontrado muitas dificuldades de constituir-se 

enquanto ciência, sobretudo pela complexidade de seu objeto de estudo/pesquisa: a 

subjetividade. Aguiar (2007b) problematiza sobre como é possível investigar e apreender a 

subjetividade enquanto objeto de estudo, e vai além, afirma que se o objeto de estudo da 

Psicologia é a subjetividade, seu objetivo/tarefa enquanto pesquisa deve ser compreender a 

gênese da subjetividade, ou seja, compreender o próprio processo de produção de 

subjetividade.  

 Nessa busca, recorrendo a Vigotski, as pesquisas em Psicologia Sócio-Histórica darão 

muita importância às palavras/signos, uma vez que são consideradas/os o ponto de partida 

para compreender a subjetividade. Ao buscar compreender o significado da fala que está além 

do aparente, e considerando sempre que os sentidos produzidos pelos indivíduos são sociais e 

históricos, busca-se, por meio da análise da palavra, apreender os aspectos 

cognitivos/afetivos/volitivos constitutivos da subjetividade (AGUIAR, 2007b). 

 As pesquisas em Psicologia Sócio-Histórica são pesquisas qualitativas, muitas vezes 

são pesquisas com intervenções, em outras estudam um ou poucos casos, grupos ou 

instituições, mas por compreender que o sujeito carrega em si a totalidade dos aspectos 

sociais nos quais sua subjetividade se constitui e, também, por buscar compreender a gênese 

desse processo de construção de subjetividade, tais pesquisas permitem a construção de 

generalizações, pois partem do pressuposto de que ao estudar o processo de constituição de 

subjetividade de um sujeito podem-se revelar questões constitutivas de outros sujeitos que 

vivem em condições semelhantes.  

 Nessa perspectiva, o papel do pesquisador não é de apenas descrever a realidade, 

mas de explicá-la.  O pesquisador é um produtor de conhecimento e esse conhecimento é visto 

como uma construção do pesquisador, que “partindo das falas/ expressões dos sujeitos, 

caminha na busca da construção de um conhecimento que desvele a realidade pesquisada” 

(AGUIAR, 2007b p.132). 

 A pesquisa em Psicologia Sócio-Histórica está crescendo no Brasil, irradiada a partir 

dos trabalhos produzidos, sobretudo, nos programas de pós-graduação em Educação: 

Psicologia da Educação e de Psicologia Social da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, hoje se espalha por diferentes regiões do Brasil, em pesquisas na graduação de 

instituições públicas e privadas bem como em nível de pós-graduação, mestrados e 

doutorados. Um dos campos privilegiados de estudo em Psicologia Sócio-Histórica tem sido o 
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campo da Educação, tanto que recentemente foi lançado o livro “A dimensão subjetiva do 

processo educacional: uma leitura sócio-histórica”, organizado por Aguiar e Bock (2016) que 

reúne uma série de pesquisas e estudos no campo da Educação.  

 Nessa obra, temas como as atividades pedagógicas, a identidade docente, formação 

de professores, gestão escolar, desigualdade social e o processo de escolarização, formação 

continuada, educação e inclusão e outros diálogos da Psicologia Sócio-Histórica com 

Educação estão contemplados. 

 Tais diálogos existem há tempos, e em muito a Psicologia Sócio-Histórica tem 

contribuído para ressignificar a produção de conhecimentos e práticas psicológicas do campo 

dos processos educativos, tanto que as organizadoras do referido livro assinam em 2003 o 

capítulo “Psicologia da Educação: em busca de uma leitura crítica e de uma atuação 

compromissada”, no livro A perspectiva sócio-histórica na formação em Psicologia, já 

apontando essas muitas reflexões mais de uma década atrás. No campo da Psicologia Escolar, 

a perspectiva da Psicologia Sócio-Histórica soma voz e esforços às críticas que foram 

construídas na década de 80, uma década marcada pelos intensos debates críticos voltados 

para o processo de redemocratização, e se consolidaram nos últimos 30 anos, bem como 

avança nos importantes debates e posicionamentos frente aos atuais desafios da educação 

brasileira, reforçando sempre as significativas discussões sobre a importância da aproximação 

da escola com a realidade, explicitando a dimensão ético-política e ideológica das práticas 

educativas e das práticas psicológicas nos processos educativos.  

 

A educação tem sempre uma finalidade social. Sempre que 

estivermos na prática educativa estaremos, queiramos ou não, 

promovendo uma determinada sociedade e um determinado tipo de 

cidadão. Estaremos sempre olhando os nossos educandos e julgando 

se eles já possuem o que projetamos/idealizamos ou se necessitam 

de nossa intervenção educativa. (AGUIAR e BOCK, 2003 p. 144). 

   

 Essas são as marcas que acompanham a construção de conhecimento na interface 

Psicologia e Educação na perspectiva da Psicologia Sócio-Histórica, e que, por sua vez, 

encontram-se também nessa dissertação, que não apenas utiliza seu referencial teórico como 

metodologia de fundamentação, compreensão e análise, mas que também utiliza a categoria 

da dimensão subjetiva da realidade como objeto de estudo, uma vez que se propõe a 

investigar a dimensão subjetiva dos Direitos Humanos para pensar a perspectiva de uma 

Educação em Direitos Humanos, se colocando como mais uma pesquisa a construir diálogos 

entre Psicologia e Educação na perspectiva da Psicologia Sócio-Histórica. 
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1.3 A Dimensão Subjetiva da Realidade  

 

Toda Psicologia é social. 

Esta afirmação não significa reduzir as áreas específicas da 

Psicologia a Psicologia Social, mas sim cada uma assumir dentro de 

sua especificidade a natureza histórico-social do ser humano. (LANE, 

1994, p.19) 

 

 Em 1984, Silvia Lane afirma que “toda Psicologia é social” no capítulo “A Psicologia 

Social e uma nova concepção de homem para a Psicologia”, que abre o histórico livro 

“Psicologia Social – o homem em movimento”; essa afirmação torna-se também histórica, pois 

apresenta uma concepção de homem, de sociedade e de Psicologia que vem se consolidando 

ao longo de mais de três décadas enquanto uma perspectiva de pesquisa e trabalho em 

Psicologia na qual, entre outras construções, se produz as discussões acerca da Dimensão 

Subjetiva da Realidade.   

 Ao apresentar essa nova concepção de homem para a Psicologia, Silvia Lane e 

suas/seus colaboradoras/es inauguram, no Brasil, uma busca por construir uma definição e 

uma compreensão dos fenômenos psicológicos e da Psicologia Social que superassem as 

dicotomias que se apresentavam como estruturantes das teorias psicológicas até então, uma 

compreensão que trazia outras implicações para as/os pesquisadoras/es e suas pesquisas, e 

que carregava a perspectiva crítica como estrutura e posicionamento frente a realidade a ser 

investigada.  

 Na Psicologia Social, era possível identificar o tensionamento entre o seu caráter 

psicológico e seu caráter social, tanto que se consolidam duas grandes perspectivas teóricas, a 

Psicologia Social Psicológica e a Psicologia Social Sociológica, que na relação indivíduo-

sociedade construída explicações que caminhavam ou num sentido ou em outro, mas ainda 

trabalhando as duas dimensões, a individual e a social, separadamente. 

 A dificuldade em construir seu objeto e essas tantas dicotomias produzidas em sua 

constituição acaba por resultar na chamada “crise na Psicologia Social” na década de 60, e 

mais tarde, duas são as análises dessa crise: para Rodrigues (1978 apud BOCK e 

GONÇALVES, 2009) a crise era devida à falta de cientificidade, era preciso ir além e buscar os 

processos universais, produzindo pesquisas básicas que poderiam, em outro contexto, resultar 

em aplicações. Já para Lane (1980,1991 apud BOCK e GONÇALVES, 2009) a crise se dava 

justamente pela separação entre conhecimento e ação, ela defendia o compromisso do 

cientista com as questões do seu tempo, defendia que era preciso produzir um conhecimento 

que contribuísse para a transformação da sociedade . 

 As dicotomias se faziam presentes de diferentes maneiras nas teorias psicológicas 

vigentes, desde a relação dos pesquisadores com seus objetos de estudo, na dicotomia sujeito 

e objeto, que tentava ser vencida apostando no rigor científico que aparentemente garantiria a 

neutralidade do sujeito que pesquisa frente aos objetos pesquisados; da relação entre o 
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conhecimento produzido e sua aplicação, como na “crise na Psicologia Social” citada até as 

dicotomias que se tornam objetos de estudo da Psicologia Social e, a partir de Silvia Lane, 

também das demais áreas em Psicologia, como a relação indivíduo e sociedade, a idéia de 

mundo interno e mundo externo e a idéia de subjetividade e objetividade.  

 Muitas explicações e teorias se estruturavam em torno da investigação por meio da 

objetividade científica na busca pela verdade dos fenômenos psicológicos e as dicotomias se 

mantinham presentes, fosse separando indivíduo e sociedade para compreendê-los a partir de 

uma relação de mútua influência, fosse numa relação de interação. Mas foi Silvia Lane quem, 

no Brasil, aponta a superação dessa dicotomia ao afirmar que indivíduo e sociedade se 

determinam e se constituem mutuamente, a partir de uma relação dialética.  

 Somando-se ao movimento mundial de construção de teorias críticas, como com 

Ignácio Martim-Baró7 na América Latina, essa nova concepção de Psicologia trazida ao Brasil 

se ancorava nas idéias e conceitos da Psicologia soviética da primeira metade do século XX, 

sobretudo com Vigotski, Luria e Leontiev que, no bojo na Revolução de 1917 pensavam a 

construção de um novo homem para uma nova sociedade e trouxeram o materialismo histórico 

e dialético para construir diálogos junto a Psicologia. 

 Segundo Furtado (2007) são esses três autores, Alexandr Romanovich Luria (1902-

1977), Alexis Nicolaievich Leontiev (1903-1979) e Lev Seminovichi Vigotski (1896-1934) que 

definem os fundamentos teóricos da Psicologia Sócio-Histórica, ainda que este último, 

chamado de grande mestre, tenha falecido precocemente, as contribuições para uma nova 

perspectiva em Psicologia são debatidas até hoje, objetivando a construção de uma Psicologia 

concreta, imbricada da e na realidade.  

 Tais autores em muito contribuíram na busca pela superação das concepções 

abstratas do fenômeno psicológico, seja como algo que já nasce com o sujeito, seja como algo 

que se constitui, se desenvolve ou se elabora dentro dele, em seu “mundo psíquico/ interno” a 

despeito do “mundo social/ externo”, ou ainda como uma reprodução mecânica das influências 

do meio. Essa nova proposta apresentava a perspectiva da relação dialética indivíduo-

sociedade/ subjetividade-objetividade para compreender o fenômeno psicológico em sua 

gênese, em seu processo, em seu movimento e em sua concretude.  

 Dessa maneira, não se compreendem mais indivíduo e sociedade como dois objetos 

distintos, mas como uma unidade dialética de contrários. Não é possível conceber um indivíduo 

sem conceber a sociedade na qual este se constitui, assim como não é possível conceber uma 

sociedade sem conceber o indivíduo que a constitui; sendo assim, indivíduo e sociedade, bem 

como as concepções de mundo interno e mundo externo, ou ainda, de subjetividade e 

objetividade, só existem enquanto unidades dialéticas de contrários.  

 “Não há uma sociedade externa e independente dos indivíduos; não há indivíduos a 

                                                           
 
 
7 Ignácio-Martim Baró, psicólogo e jesuíta espanhol que viveu e trabalhou em El Salvador, foi precursor 
da Psicologia da Libertação, construiu grande referencial teórico de uma psicologia política que olhasse 
e trabalhasse com as camadas populares e as minorias sociais. Foi assassinado em 1989. 
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priori ou independentes da sociedade” (BOCK e GONÇALVES, 2009 p 144). Não há um mundo 

interno que existe a priori e independente de um mundo externo, assim como não existe uma 

subjetividade que se constitui a despeito das condições objetivas nas quais está inserida. 

Compreender o fenômeno psicológico dessa maneira desconstrói as visões naturalizantes e 

historiciza tanto os fenômenos psicológicos quanto os fenômenos sociais, pois ao conceber a 

não-dicotomia e a relação dialética entre ambos, tal perspectiva permite compreender os 

constantes movimentos de transformações psicológicas e sociais nos quais indivíduos e 

sociedade estão submetidos.  

 Dessa forma, passa-se a compreender que a subjetividade “é organizada por 

processos e configurações que se interpenetram permanentemente e que estão em constante 

desenvolvimento e vinculados à inserção simultânea do sujeito em outro sistema igualmente 

complexo, que é a sociedade” (FURTADO, 2007 p.89) 

 Sendo assim, ao trabalhar o conceito de subjetividade de modo a fugir das concepções 

psicologizantes e afirmar sua relação dialética, compreende-se a subjetividade a partir das 

condições sócio-históricas nas quais se constrói; e ainda, que essa subjetividade não se 

constrói enquanto um reflexo direto e mecânico da sociedade, mas de maneira ativa por meio 

das significações e dos sentidos atribuídos às condições em que está inserido. O que permite 

não apenas compreender a individualidade e a particularidade do sujeito, mas também as 

generalizações das quais ele se apropriou e significou para se constituir enquanto tal.   

 E se por um lado, é possível compreender essa dimensão social da subjetividade, é 

possível também compreender a dimensão subjetiva do social e pensar uma subjetividade 

social. Afinal, assim como a subjetividade é construída pelas condições sócio-históricas nas 

quais os sujeitos estão inseridos (dimensão objetiva) e pelas suas significações e produções de 

sentidos e modos de agir no mundo (dimensão subjetiva), a realidade na qual esse sujeito está 

inserido e se relaciona também é multideterminada, como afirma Furtado (2007), e pode ser 

compreendida da mesma maneira, a partir da sua dimensão objetiva (sua base social e 

econômica concreta) e de sua dimensão subjetiva (o campo dos valores). 

 

 A partir da dialética objetividade-subjetividade pode-se falar em 

dimensão subjetiva da realidade, na medida em que se entende que 

a subjetividade é individual, mas constituída socialmente, a partir de 

um processo objetivo, com conteúdo histórico. Por outro lado, a 

realidade social é construída historicamente, em um processo que se 

dá entre o plano subjetivo e o objetivo. A base material agrega 

subjetividade, a partir da ação do sujeito sobre ela, aí está sua 

historicidade. Por isso, não é possível falar-se da realidade sem 

considerar o sujeito que a constitui e ao mesmo tempo é constituído 

por ela. (BOCK e GONÇALVES, 2009 p 142) 
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 Assim, a realidade passa a ser compreendida pelas suas forças produtivas concretas, 

ou seja, sua dimensão objetiva, e suas subjetivações, que são por elas determinadas e a elas 

determinam dialeticamente. Essa relação resulta em produtos objetivos e subjetivos, e a 

dimensão subjetiva passa a ser reconhecida em produções diversas: ideologia, valores, 

crenças, costumes, entre outros. Esses são produtos coletivos, em que se materializa a 

participação dos indivíduos e suas subjetividades (BOCK e GONÇALVES, 2009).  

 Esses produtos coletivos constituem dimensões da realidade subjetivadas na forma de 

participações e produções dos sujeitos na sociedade, seja como produto cultural, tradições 

religiosas e culturais, como produção intelectual institucionalizada, como produção de 

imaginário popular, etc., tais produtos subjetivados “são determinados pelas bases objetivas da 

sociedade, ao mesmo tempo em que reelabora essas bases objetivas (como, por exemplo, 

durante processos revolucionários)”. (FURTADO, 2002 p. 102)  

 Vale ressaltar que esta subjetividade social ou a dimensão subjetiva da realidade, 

como já mencionado, foi apontada por Odair Furtado (1998) em sua tese de doutorado 

“Dimensões subjetivas da realidade: um estudo da subjetividade social do Brasil”, orientado 

pela Profa. Dra. Mitsuko Aparecida Makino Antunes e, desde então, muito se tem discutido e 

produzido a fim de compreender melhor essa categoria de análise da Psicologia Sócio-

Histórica, empregando-a enquanto uma categoria que contribui para pensar os fenômenos 

sociais.  

 Nesse sentido, ao aplicar a categoria da dimensão subjetiva da realidade para 

compreender os fenômenos sociais busca-se compreender o processo de constituição de um 

determinado fenômeno. Essa busca inicia-se por compreender sua produção social a partir da 

materialidade de suas manifestações, seus lugares concretos, seu histórico, sua posição na 

organização social, sua relação com os diferentes grupos sociais, etc. E continua buscando, 

também, a identificação dos vários níveis em que esse fenômeno aparece e por meio dos quais 

vai tomando corpo, como em quais instituições, valores, crenças, rituais, hábitos, costumes e 

outras manifestações se materializam. A análise da dimensão subjetiva de um determinado 

fenômeno social caminha nas mediações do fenômeno em questão. (BOCK e GONÇALVES, 

2009)   

 Por reafirmar a todo tempo a dialética enquanto ferramenta de superação da dicotomia 

indivíduo-sociedade é preciso também afirmar a dimensão subjetiva da realidade nessa 

mediação, uma vez que essa dimensão constrói e é construída a partir das subjetividades. Se, 

por um lado, a dimensão subjetiva da realidade constrói subjetividades, por outro, essas 

subjetividades constituem a dimensão subjetiva dos fenômenos dessa realidade. “São 

construções individuais e coletivas, que se imbricam, em um processo de constituição mútua e 

que resultam em determinados produtos que podem ser reconhecidos como subjetivos”. 

(BOCK e GONÇALVES, 2009 p 143) 

 Para entender melhor esse movimento, podemos tomar como exemplo uma análise da 

dimensão subjetiva da desigualdade social. Esse fenômeno: a desigualdade social, (talvez uma 

das principais, se não a principal questão social do Brasil), que se expressa e é (re)produzido 
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cotidianamente em diferentes âmbitos da vida dos brasileiros e brasileiras já foi estudado em 

suas diferentes dimensões: econômicas, jurídicas, sociológicas, entre outras; mas pouco a 

Psicologia efetivamente tem contribuído para a sua compreensão.  

 É fato que ao se debruçar sobre a desigualdade social, percebemos sua materialidade 

enquanto a desigualdade na distribuição de riquezas que produz um determinado tipo de 

sociedade que se organiza a partir de classes sociais distintas e desiguais. A materialidade ou, 

ainda, a dimensão objetiva da desigualdade social nos permite compreender o fenômeno da 

riqueza e da pobreza em suas diferentes expressões, seja no contexto da educação, a partir da 

escola do acolhimento social para os pobres (sobretudo na esfera pública e nas escolas 

privadas de classe C) e da escola do conhecimento para os ricos (sobretudo nos grandes e 

tradicionais colégios de classe A e B)8 , seja nas práticas esportivas, com modalidades 

amplamente praticadas pelos pobres, como o futebol; e modalidades esportivas mais 

elitizadas, como o tênis e o golfe, entre outros exemplos.  

 Compreender que essa desigualdade social possui como materialidade a distribuição 

desigual da riqueza e que, com isso, permite ou não determinados acessos a consumo, 

conhecimento, bens culturais e entretenimento de formas diferentes e desiguais é um passo, 

mas a desigualdade social não se encerra aí, a partir desses pontos ela produz formas de 

subjetivação e é construtora de subjetividades, indivíduos se relacionam, pensam e sentem a 

partir desses elementos, constituem suas identidades, reconhecem-se enquanto superiores ou 

inferiores uns aos outros, sentem-se incluídos ou excluídos frente aos padrões sociais 

amplamente propagados, ou seja, a desigualdade social produz e é produzida também por sua 

dimensão subjetiva.  

 Ao considerar essa dimensão subjetiva da desigualdade social, a Psicologia dá 

visibilidade aos sujeitos que são constituídos a partir dessa desigualdade e que, 

dialeticamente, a constituem, a produzem e reproduzem na sua vida cotidiana. Esse exercício 

de dar visibilidade à como essa desigualdade social se manifesta na subjetividade e constitui 

os sujeitos é matéria-prima para construções teóricas como  

 

o conceito de humilhação social (Gonçalvez Filho, 1998, 2004, 2007) 

ou sofrimento ético-político (Sawaia, 1998), essas são importantes 

sistematizações que caracterizam a dimensão subjetiva das situações 

de dominação e desigualdade social. Há sujeitos que sentem e com 

suas formas de sentir constituem a realidade social da desigualdade. 

Há sentidos subjetivos constituídos; há significados partilhados e 

todos eles são também aspectos do fenômeno. Não se quer aqui 

pensar esses aspectos como mera conseqüência de situações 

sociais de desigualdade, pois eles não o são. São, ao contrario, 

                                                           
 
8 Essa reflexão/conceituação de tipos de escolas de ricos e pobres é apresentada e explorada por Libâneo no artigo “O 

dualismo perverso da escola pública brasileira: escola do conhecimento para os ricos, escola do acolhimento social 
para os pobres” (2012). 
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aspectos que compõem o fenômeno da desigualdade, que só se 

apresenta como tal porque sujeitos participam de sua constituição, 

com seus sentimentos, ações, formas de pensar e de sentir.(BOCK e 

CONÇALVES, 2009 p 150-151) 

 

 Ao compreender a dimensão subjetiva da desigualdade social é possível obter uma 

visão mais ampla e complexa desse fenômeno; e a Psicologia em muito pode contribuir com 

isso, construir explicações, teorias e conceitos que dão visibilidade à presença do sujeito na 

construção desse e em outros fenômenos sociais.  

 Nessa pesquisa, a proposta é compreender a dimensão subjetiva de outro fenômeno: 

os Direitos Humanos; e com isso olhar para os aspectos subjetivos que o constroem, bem 

como os aspectos subjetivos que são por ele construídos, investigando quais elementos 

subjetivos constituem a dimensão subjetiva dos Direitos Humanos. No entanto, é preciso 

explicitar de que forma as pesquisas que trabalham com a investigação da dimensão subjetiva 

da realidade têm produzido suas investigações, pois, para a Psicologia Sócio-Histórica, teoria e 

método têm extrema relevância na produção da pesquisa.  

 Não é tarefa simples construir um método que dê conta da complexidade teórica 

produzida pelo materialismo histórico e dialético, no entanto, as pesquisas em dimensão 

subjetiva da realidade têm utilizado os Núcleos de Significação, proposto por Aguiar e Ozella 

(2006, 2013) por ser uma metodologia que parte dos mesmos pressupostos teóricos-

metodológicos e pelos resultados obtidos em outras pesquisas, como, por exemplo, a pesquisa 

sobre a “Dimensão subjetiva da desigualdade social: sua expressão na escola” (BOCK et al, 

2016) e as tantas outras pesquisas presentes no recém-lançado livro “Dimensão subjetiva dos 

processos educacionais (AGUIAR e BOCK, 2016), bem como em tantos outros trabalhos de 

graduação e pós-graduação em diferentes instituições e regiões do país que vêm estudando a 

dimensão subjetiva de diferentes fenômenos sociais.  

 Os Núcleos de Significação permitem apreender o movimento dialético que constitui o 

processo de significação da realidade, por meio dessa metodologia é possível verificar as 

transformações e contradições que se fazem presentes no processo de construção dos 

sentidos e dos significados, promovendo e possibilitando uma análise mais consistente que 

permite ir além do aparente e considerar as condições objetivas e subjetivas dos fenômenos 

investigados (AGUIAR E OZELLA, 2013).  

 A ideia de significação remete à dialética que configura a relação entre sentidos e 

significados constituídos pelo sujeito frente à realidade na qual atua e tal análise é realizada 

por meio da problematização das “palavras significadas” identificadas nos discursos de sujeitos 

pesquisados, uma vez que é preciso ir além do aparente e a palavra se coloca não apenas 

enquanto construção semântica, mas também psicológica. A palavra carrega em si a mediação 

entre pensamento e linguagem, e com isso, se torna grande mediadora das dimensões 

objetivas e subjetivas do sujeito e da sociedade que o constitui. Para Vigotski (2009) o 

pensamento se expressa na palavra e nela se realiza, carregando em si, em sua constituição e 
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em sua expressão, sua dimensão social e histórica.  

 Justamente por isso, a “palavra significada” se torna o material mais importante na 

discussão sobre os núcleos de significação, pois a palavra não se revela sozinha, muito menos 

ela é “estéril” ou “absoluta em si mesma”, mas as “palavras estão inseridas no contexto que lhe 

atribui significado, entendendo aqui como contexto desde a narrativa do sujeito até as 

condições histórico-sociais que o constituem” (AGUIAR e OZELLA, 2013 p.308).  

 A palavra é própria e significada pelo sujeito. Ela é própria, enquanto propriedade do 

sujeito que a profere e, ao mesmo tempo em que é dele, carrega tudo aquilo que o constitui, 

que está para além dele, mas que por ele foi apropriado, tornando-se assim, um dos principais 

elementos de mediação entre a objetividade-subjetividade, uma vez que carrega em si as 

dimensões objetivas e subjetivas que a constroem.  

 A partir dessa compreensão, AGUIAR e OZELLA (2006, 2013) constroem um 

procedimento baseado em três etapas para a construção e posteriormente a análise dos 

núcleos de significação, a saber: o levantamento dos pré-indicadores (I), a sistematização dos 

indicadores (II) e suas sínteses na produção dos núcleos de significação (III). Essas etapas 

compõem os três passos de análise dialeticamente articulados:  

I. Levantamento dos pré-indicadores: através da leitura do material transcrito, as palavras 

são identificadas em um contexto;  

II. Agrupamento de pré-indicadores em indicadores: movimento que vai da dimensão 

abstrata à dimensão concreta, apontando para os núcleos de significação; este 

momento subordina-se ao movimento da teoria, avançando para o concreto 

pensado (zonas de sentido);  

III. Conjunto dos indicadores em núcleos de significação: momento de teorização dos 

achados da pesquisa, ou seja, das sínteses da pesquisa.   

 

“Embora a sistematização dos núcleos de significação seja realizada 

por etapas, esse processo não deve ser entendido como uma 

sequência linear. Trata-se de um processo dialético em que o 

pesquisador não pode deixar de lado alguns princípios, como a 

totalidade dos elementos objetivos e subjetivos que constituem as 

significações produzidas pelo sujeito, as contradições que engendram 

a relação entre as partes e o todo, bem como deve considerar que as 

significações constituídas pelo sujeito não são produções estáticas, 

mas que elas se transformam na atividade da qual o sujeito participa”. 

(AGUIAR et al, 2015 p.63) 

 

 Dessa forma, é possível afirmar que a construção dos núcleos de significação – ao 

trilhar o movimento que vai do empírico às abstrações, por meio das análises dos 

levantamentos de seus pré-indicadores e pela sistematização dos indicadores, bem como 

trilhar o movimento que vai das abstrações ao concreto, por meio da síntese que promove ao 
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sistematizar seus núcleos – se apresenta como um procedimento que contribui para apreender 

e revelar que as significações constituídas pelo sujeito são mediadas por múltiplas 

determinações sociais e históricas (AGUIAR et al, 2015).  

 Em outras palavras, há um movimento de construção de análise, que parte da 

separação de trechos do depoimento do sujeito que explicitam ideias e significados relevantes 

para a compreensão do fenômeno estudado (levantamento dos pré-indicadores), seguido pelo 

agrupamento desses pré-indicadores que permite ir além do aparente e construir as chamadas 

“zonas de sentido”, identificando a construção de significações importantes acerca do 

fenômeno investigado (construção dos indicadores) e, por fim, a etapa do exercício intelectual 

da construção dos núcleos de significação, que se debruça sobre os indicadores e os relaciona 

a fim de compreender os principais elementos presentes no discurso do sujeito que contribuem 

para a compreensão da dimensão subjetiva do fenômeno, nesse caso, dos Direitos Humanos.  

 No entanto, tal apreensão de significações só se faz possível a partir da compreensão 

dialética das relações parte/todo que constituem a realidade, considerando o amplo conjunto 

de elementos objetivos e subjetivos que configuram e determinam seu movimento. É isso que 

garante que os núcleos de significação não sejam reduzidos a uma simples técnica, mas como 

um procedimento que apresenta as possibilidades de alcançar, por meio da análise e da 

interpretação, o processo de constituição de significações. (AGUIAR et al, 2015). 

 Nessa pesquisa, as “palavras significadas” analisadas por meio do procedimento dos 

núcleos de significação que servirão de base para a reflexão acerca da dimensão subjetiva dos 

Direitos Humanos serão os cinco depoimentos selecionados no histórico documento: “Direitos 

Humanos no cotidiano” (BRASIL, 1998).  

 Dessa forma, pretende-se construir diálogos entre as temáticas da Psicologia Social, a 

Psicologia da Educação e a Educação em Direitos Humanos a partir da investigação da 

dimensão subjetiva dos Direitos Humanos. Para tanto, além do ineditismo da pesquisa, é válido 

ressaltar o desafio presente nessa construção teórica, que é exatamente escapar do vício da 

dicotomia e conhecer o fenômeno estudado em seu processo histórico de constituição. 

 Para estudar a dimensão subjetiva da realidade é preciso pensar sujeito e sociedade 

(fenômenos sociais) se constituindo em um mesmo processo, no qual existem esses dois 

âmbitos (o objetivo e o subjetivo), e que ambos são fundamentais para compreender a 

totalidade do real, ir além da aparência, é preciso compreender que a realidade não está dada, 

ela está em movimento e precisa ser conhecida na sua dialética. Os sujeitos e a sociedade são 

construídos em um único processo (BOCK e GONÇALVES, 2009).  
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2. A DIMENSÃO SUBJETIVA DOS DIREITOS HUMANOS  

 

Nessa etapa do trabalho foram analisados cinco depoimentos de artistas, intelectuais, 

pesquisadores e militantes de diferentes movimentos sociais encontrados no livro Direitos 

Humanos do Cotidiano (1998), idealizado e organizado por Roseli Fischmann em uma parceria 

do Ministério da Justiça, da Secretaria do Estado dos Direitos Humanos, da UNESCO e da 

Universidade de São Paulo; um livro que se propôs a trazer as discussões sobre Direitos 

Humanos na vida cotidiana. Este material foi construído em celebração ao cinqüentenário da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e foi elaborado a fim de servir de ferramenta 

jurídica, educacional e social a indivíduos e instituições brasileiras.  

Construído com o cuidado de contemplar a pluralidade da sociedade brasileira e as 

diversidades presentes nas demandas e temáticas inerentes aos Direitos Humanos, o livro foi 

organizado a partir dos 30 artigos da Declaração, e cada artigo é explorado em um capítulo a 

partir de diferentes olhares, lugares e expressões; são informações, documentos históricos, 

depoimentos e produções artísticas que, juntas, compõem as reflexões sobre os trinta artigos 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos e sua relação com a vida cotidiana dos 

brasileiros e das brasileiras.  

Uma das sessões de cada capítulo é a sessão intitulada “A palavra de”, que contempla 

depoimentos de diferentes pessoas, que se expressam sobre os referentes artigos de lugares 

distintos e que tiveram seus depoimentos publicados na integra, sem edição, garantindo a 

particularidade da linguagem e da expressão de cada um/a. Esses depoimentos foram 

utilizados para análise da dimensão subjetiva dos direitos humanos nessa pesquisa.  

A escolha por apenas cinco depoimentos se deu pelo fato desta ser uma pesquisa 

qualitativa, descartando a necessidade de trabalhar com os trinta depoimentos do livro; além 

disso, o critério para a seleção dos depoimentos escolhidos foi apresentarem como 

característica um relato autobiográfico, permitindo assim que o exercício intelectual para 

construir as reflexões acerca da dimensão subjetiva dos direitos humanos pudesse partir de 

recortes e expressões da história de vida e das experiências de cada autor(a).  

Os cinco depoimentos escolhidos que apresentam essa perspectiva autobiográfica 

foram o de Valéria Polizzi, jornalista e escritora, ativista das questões relacionadas à vida com 

HIV e AIDS; de Ladislau Dowbor, economista que foi um militante da resistência à ditadura, 

período em que foi preso e torturado; de Elisa Lucinda, atriz e poetiza que se dedica a construir 

uma educação por meio da Arte e trabalha a questão do racismo no Rio de Janeiro; de Regina 

Cohen, arquiteta e ativista das questões relacionadas à acessibilidade e urbanismo; e Ignácio 

de Loyola Brandão, escritor e jornalista que teve seu livro censurado na ditadura. Tais 

depoimentos não abrangem a totalidade das temáticas e diversidades presentes no contexto 

das lutas e reflexões acerca dos Direitos Humanos, mas garantem a pluralidade de vozes e 

lugares significativos para as generalizações do exercício intelectual de refletir sobre a 

dimensão subjetiva dos Direitos Humanos, um dos objetivos dessa pesquisa.  
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Para melhor compreensão do procedimento e do desenvolvimento das análises, elas 

serão organizadas em cinco etapas que serão apresentadas às/aos leitoras/es dessa pesquisa 

da seguinte maneira:  

 

1º) artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos no qual o depoimento se refere;  

2º) breve apresentação do/a autor/a do depoimento;  

3º) transcrição do depoimento, tal qual encontra-se publicado;  

4º) duas tabelas de análise do depoimento – Tabela “A”: Levantamento de pré-indicadores, e 

Tabela “B”: Construção de indicadores e dos núcleos de significação; 

5º) discussão sobre os núcleos de significação encontrados no depoimento em questão  

 

Todo esse processo de análise e as discussões sobre os núcleos de significação 

serviram de subsídio para a reflexão sobre a Dimensão Subjetiva dos Direitos Humanos, 

explorada no tópico seguinte e construída a partir dos núcleos de significação encontrados e o 

resultado das discussões dos cinco depoimentos escolhidos para compor a investigação dessa 

pesquisa, selecionados pelo caráter autobiográfico que possuem, potencializando a análise de 

sua dimensão subjetiva.  

 

 

2.1. Primeiro depoimento: “A palavra de Valéria Piassa Polizzi” 

 

 

2.1.1. Artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

 

Artigo 3º:  

Toda pessoa tem o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal 

 

2.1.2. A autora da palavra: Valéria Piassa Polizzi  

 

Valéria Piassa Polizzi é autora do livro “Depois daquela viagem – diário de bordo de 

uma jovem que aprendeu a viver com AIDS”, publicado em 1997, traduzido em vários países e 

adotado em escolas de toda a América Latina. Aos dezoito anos descobriu ser HIV positivo e 

construiu uma vida na militância dos direitos e contra os preconceitos das pessoas portadoras 

do vírus HIV e com AIDS. Depois disso, tornou-se palestrante em escolas, universidades e 

empresas em todo o Brasil sobre o tema “AIDS, superação e prevenção”.  

Formou-se em Comunicação Social e fez pós-graduação em Prática da Criação 

Literária, foi colunista, repórter e também publicou outros livros. Continua viva e hoje, aos 45 

anos, vive há 27 anos com o HIV, segue militante e enfrentando os (des)sabores da vida, como 

qualquer outra pessoa.  
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2.1.3. A palavra de Valéria Piassa Polizzi 

 

Um dia minha tia me emprestou a máquina fotográfica, dessas mais antigas, estilo 

profissionais; só que toda manual. Comprei um filme preto e branco e saí tirando fotos pelas 

ruas. Meu tio dissera que fotografia era uma coisa mágica. Era como parar um instante no 

tempo. Hoje, cinco anos depois, gosto de pegar meu álbum com todos os instantes que roubei 

do tempo, do tempo que passei em Nova York. As pontes, as ruas, as pessoas... Tem uma foto 

aqui de que eu gosto muito, acho que foi uma das melhores que eu já tirei. Foi lá no Central 

Park. Na frente, um cara andando de bicicleta, do lado, mais atrás, um outro correndo de patins 

e, ao fundo, as pessoas paradas tomando sol num imenso gramado.  

 Dá para ver direitinho que os dois caras estavam na maior velocidade, o cabelo puxado 

pelo vento, a expressão no rosto. Daí eu chego e click!, paro tudo. Fica bem nítido. Não 

importa o quão rápido tudo está acontecendo; é só chegar e fazer parar.  

 Tem outra também que é muito interessante. É uma que eu tirei de um restaurante pelo 

lado de fora do vidro, pra mostrar como era a decoração lá dentro. Só que além disso aparece 

o meu próprio reflexo no vidro. Um reflexo... Sabe, acho que era isso mesmo que eu parecia, 

um reflexo. O mundo continuava igual, os carros passando, as pessoas trabalhando, o sol 

quente brilhando, só eu já não era mais a mesma. Estava ali no meio de tudo, existindo sem 

existir, exatamente como um reflexo. 

 Durante anos foi assim que eu me senti, existindo sem existir porque me foi negado o 

mais curto, simples e direto dos direitos humanos. O direito à vida, à liberdade e à segurança 

pessoal.  

1989. Eu acabava de fazer dezoito anos e descobrira que estava com o vírus da Aids. 

A televisão, rádio, cartazes, panfletos, pessoas nas ruas diziam: “A Aids mata”. E eu perderá 

assim o meu direito à vida.  

 Pessoas portadoras do vírus eram expulsas da escola, perdiam seus empregos, 

amigos, família. 

 Devido ao enorme preconceito e falta de solidariedade, passamos a esconder nosso 

estado, vivendo em total ostracismo. Perdíamos assim o direito à liberdade.  

Futuro incerto, quando não totalmente riscado do nosso vocabulário. Não tínhamos 

remédios eficazes; os médicos não estavam preparados para nos atender, planos de saúde 

não arcavam com nossas despesas. Perdíamos também o direito à segurança pessoal.  

 Eu e mais mulheres de HIV-positivo éramos o reflexo de uma sociedade que não sabia 

respeitar o mais simples e o mais importante dos direitos humanos.  

 O direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Mas felizmente algumas pessoas 

se deram conta disso e começaram a lutar pelos seus direitos. Nasciam organizações não-

governamentais e os grupos de apoio, que principalmente nos países de Primeiro Mundo 

começavam a ser ouvidos. 
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Criaram a expressão “pessoas vivendo com HIV e Aids”, resgatando assim o nosso 

direito à vida. Lutavam contra o preconceito para nos devolver a liberdade e exigiam mais 

pesquisas no tratamento da doença para que pudéssemos ter mais segurança.  

Por volta de 93, passei seis meses na Califórnia e pude acompanhar muitas dessas 

conquistas de perto. Quando voltei ao Brasil, doente, mas com uma vontade enorme de gritar 

aos quatro cantos tudo o que já havíamos conseguido resgatar, comecei a escrever um livro. 

Sarei. Passei três anos com lápis e papel na mão e consegui deixar registrados dez anos da 

história de uma jovem, que se confunde com a história da Aids. Depois daquela viagem, diário 

de bordo de uma jovem que aprendeu a viver com Aids, um livro que foi bem aceito e está 

sendo muito lido e recomendado por várias escolas.   

Hoje levo uma vida normal, a doença está controlada e o preconceito diminuiu. Estou 

feliz com esse resultado e orgulhosa por meu país ter reconhecido um erro e estar se 

prontificando a consertá-lo.  

Mais feliz ainda estou hoje, por estar aqui escrevendo esse capítulo. Para mim é mais 

uma prova concreta de que todas as pessoas como eu, que vivem com HIV e Aids, finalmente 

recuperaram seus direitos perdidos. E que este livro tão precioso que guardará nossos direitos 

humanos nos ajude a refletir, crescer e lutar cada vez mais pelos nossos direitos e direitos de 

nossos semelhantes, criando, assim, um mundo mais justo.  

E viva a nossa vida, nossa liberdade e nossa segurança pessoal! 

 

 

2.1.4. A construção dos núcleos de significação da palavra de Valéria Piassa Polizzi 

 

Tabela 1: Levantamento de pré-indicadores da palavra de Valéria Piassa Polizzi 

 

A partir de trechos destacados do depoimento serão apontados pré-indicadores que iniciam 

esse processo de análise.  

 

Trechos destacados Pré-Indicadores 

“Sabe, acho que era isso mesmo que eu parecia, um reflexo”. O mundo 

continuava igual, os carros passando, as pessoas trabalhando, o sol 

quente brilhando, só eu já não era mais a mesma. Estava ali no meio de 

tudo, existindo sem existir, exatamente como um reflexo”. 

- Sentimento de não existir 

“Durante anos foi assim que eu me senti, existindo sem existir porque me 

foi negado o mais curto, simples e direto dos direitos humanos. O direito à 

vida, à liberdade e à segurança pessoal”.  

- Sentimento de não existir 

“A televisão, rádio, cartazes, panfletos, pessoas nas ruas diziam: “A Aids 

mata”. E eu perderá assim o meu direito à vida”.  

- Condenação social 

“Pessoas portadoras do vírus eram expulsas da escola, perdiam seus 

empregos, amigos, família”. 

- Condenação social 

- Exclusão social 

“Devido ao enorme preconceito e falta de solidariedade, passamos a 

esconder nosso estado, vivendo em total ostracismo. Perdíamos assim o 

direito à liberdade”.  

- Preconceitos 

- Isolamento social  
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“Futuro incerto, quando não totalmente riscado do nosso vocabulário. Não 

tínhamos remédios eficazes; os médicos não estavam preparados para 

nos atender, planos de saúde não arcavam com nossas despesas. 

Perdíamos também o direito à segurança pessoal”.  

- Falta de perspectiva de vida 

- Sentimento de abandono 

“Eu e mais mulheres de HIV-positivo éramos o reflexo de uma sociedade 

que não sabia respeitar o mais simples e o mais importante dos direitos 

humanos. O direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”.  

- Reconhecimento de coletivo que sofre 

determinada violação de direitos 

“Mas felizmente algumas pessoas se deram conta disso e começaram a 

lutar pelos seus direitos”.  

- Consciência do problema 

-Luta por direitos  

“Nasciam organizações não-governamentais e os grupos de apoio, que 

principalmente nos países de Primeiro Mundo começavam a ser ouvidos”. 

- Mobilização social 

- Dar voz aos sofrimentos e violências 

- Reconhecimento das autoridades sociais 

 

“Criaram a expressão “pessoas vivendo com HIV e Aids”, resgatando 

assim o nosso direito à vida”.  

- Criação de “palavra de ordem” 

- Síntese da violência, da dor e da luta 

“Lutavam contra o preconceito para nos devolver a liberdade e exigiam 

mais pesquisas no tratamento da doença para que pudéssemos ter mais 

segurança”. 

- Luta contra o preconceito 

- Reconhecimento e luta/ exigência pelo 

cumprimento dos seus direitos 

“Quando voltei ao Brasil, doente, mas com uma vontade enorme de gritar 

aos quatro cantos tudo o que já havíamos conseguido resgatar, comecei 

a escrever um livro”.  

 

- Dar voz aos sofrimentos e violências 

- Compartilhar e propagar as conquistas 

- Reafirmar a possibilidade da 

transformação/mudança 

“Hoje levo uma vida normal”. 

 

- Desejo de levar uma vida “normal”  

- Sentimento de levar uma vida anormal 

na condição de violação de direito 

- Busca pela inserção social 

“...o preconceito diminuiu”.  

 

- Combate ao preconceito 

- Reafirmar a possibilidade da 

transformação/mudança 

“Estou feliz com esse resultado e orgulhosa por meu país ter reconhecido 

um erro e estar se prontificando a consertá-lo”.  

 

- Reconhecimento da eficiência das 

lutas 

- Reconhecimento das autoridades 

sociais 

“Para mim é mais uma prova concreta de que todas as pessoas como eu, 

que vivem com HIV e Aids, finalmente recuperaram seus direitos 

perdidos”. 

 

- Reconhecimento da eficiência das 

lutas 

- Reconhecimento de coletivo que sofre 

determinada violação de direitos  

“E que este livro tão precioso que guardará nossos direitos humanos nos 

ajude a refletir, crescer e lutar cada vez mais pelos nossos direitos e 

direitos de nossos semelhantes, criando, assim, um mundo mais justo”. 

 

- Promoção de conscientização 

- Reconhecimento e luta/ exigência pelo 

cumprimento dos seus direitos 

- Justiça Social 

 

Tabela 2: Construção dos indicadores e dos núcleos de significação da palavra de Valéria 

Piassa Polizzi 

 

A partir do agrupamento de alguns pré-indicadores são criados indicadores que, por sua vez, 

resultam em núcleos de significação. 

.   
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Pré-Indicadores  Indicadores Núcleos de Significação 

 

- Sentimento de não existir 

- Condenação Social 

- Preconceito 

- Exclusão Social 

- Isolamento Social 

- Sentimento de abandono 

- Sentimento de levar uma vida anormal 

na condição de violação de direito 

- Falta de perspectiva de vida 

 

 

- Sentimentos advindos da exclusão 

social 

 

 

Núcleo 1: “Existindo sem 

existir” 

Esse núcleo aborda os 

sentimentos produzidos pela 

condição de exclusão social, a 

violação de direitos gera o 

sentimento da exclusão, da 

condenação e do isolamento 

social, o sentimento de não 

pertencimento à sociedade, e 

mais, de não existir enquanto 

sujeito/ indivíduo, com a sensação 

de abandono e a falta de 

perspectiva de vida.   

 

- Reconhecimento de coletivo que sofre 

determinada violação de direitos 

- Consciência da violação de direitos 

- Reconhecimento de coletivo que sofre 

determinada violação de direitos 

  

 

- Conscientização da violação de 

direitos  

 

- Reconhecimento da questão como 

coletiva/ social e não apenas 

individual/pessoal.  

 

 

Núcleo 2: “Eu e mais mulheres 

éramos o reflexo de uma 

sociedade que não sabia 

respeitar o mais simples e o 

mais importante dos direitos 

humanos” 

Esse núcleo se refere a 

conscientização da violação de 

direitos das quais sofre, bem como 

o reconhecimento de tal questão 

como coletiva. Refere-se a 

compreensão que a violência que 

sofre e o sofrimento que sente são 

frutos de violação de direitos e que 

não é algo de caráter individual, 

mas coletivo, portanto, não é um 

problema pessoal, mas social. 

 

- Luta por direitos 

- Mobilização Social 

- Luta contra o preconceito 

- Reconhecimento e luta/ exigência pelo 

cumprimento dos seus direitos 

- Combate ao preconceito 

- Reconhecimento e luta/ exigência pelo 

cumprimento dos seus direitos 

 

 

- Mobilização social e luta por direitos  

 

Núcleo 3: “Mas felizmente 

algumas pessoas se deram 

conta disso e começaram a lutar 

pelos seus direitos” 

Esse núcleo aborda a questão da 

mobilização social e da luta por 

direitos, retrata o chamado para a 

luta, a mobilização e a ação de 

combate ao preconceito e à 

violação de direitos. Ilustra o  

momento em que a violação de 

direitos deixa de apenas produzir 

sofrimento e transforma-se em 

algo que convoca à luta por tais 

direitos.  
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- Dar voz aos sofrimentos e violências 

- Criação de “palavra de ordem” que 

síntese a violência, o sofrimento e a luta 

- Dar voz aos sofrimentos e violências 

- Compartilhar e propagar as conquistas 

- Reafirmar a possibilidade da 

transformação/ mudança 

- Reafirmar a possibilidade da 

transformação/mudança 

- Promoção de conscientização 

 

 

- Denuncia da violação de direitos à 

sociedade   

 

- Reconhecimento das possibilidades 

de transformação social 

 

Núcleo 4: “Eu queria gritar aos 

quatro cantos do mundo” 

Esse núcleo trata da necessidade 

da denuncia da violação de 

direitos, aborda a necessidade de 

denunciar, de dar voz, tornar 

público e promover a 

conscientização frente à 

determinada violação, bem como 

reafirmar as possibilidades de 

transformação social. 

 

 

- Reconhecimento das autoridades 

sociais 

- Reconhecimento das autoridades 

sociais 

- Reconhecimento da eficiência das 

lutas 

- Reconhecimento da eficiência das 

lutas 

 

 

- Reconhecimento da sociedade 

frente às violações de direitos 

- Reconhecimento da eficiência das 

lutas e da possibilidade de 

transformar a sociedade 

 

Núcleo 5: “Nos deram ouvidos” 

Esse núcleo retrata a importância 

do reconhecimento das 

autoridades sociais e da sociedade 

em geral frente à violação de 

direitos denunciada, bem como o 

reconhecimento dos resultados 

conquistados, reafirmando a 

possibilidade de transformação 

social. 

 

 

- Desejo de levar uma vida normal 

- Busca pela inserção social 

- Busca por justiça social 

 

 

- Superação das violações de 

direitos, inclusão e justiça social 

 

Núcleo 6: “Hoje levo uma vida 

normal” 

Esse núcleo refere-se à superação 

das violações de direitos, a 

possibilidade real da inclusão e da 

justiça social, afirmando que, por 

meio da justiça social, é possível 

sair do lugar de excluído e viver 

uma inserção social. 

 

 

 

 

2.1.5 Discutindo os Núcleos de Significação da palavra de Valéria Piassa Polizzi 

 

A partir dos seis núcleos identificados no depoimento de Valéria Piassa Polizzi é 

possível não apenas identificar aspectos subjetivos significativos, mas também compreender 

neles um movimento, uma construção que se potencializa e se objetiva na realidade na qual 

está inserida. Esse movimento parte da expressão da condição de sofrimento vivenciada 

por aquela/e em situação de violação de direitos, a expressão da sensação de isolamento, 

de abandono, de falta de perspectiva de vida e da discriminação, nas palavras dela, “de estar 

existindo sem existir”. No caso dela a sensação de violação é advindo a condição de ser HIV 
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positivo, mas é possível pensar essa condição de sofrimento frente a várias outras violações de 

direito.  

 A compreensão desse movimento frente às questões subjetivas dos Direitos Humanos 

se potencializa quando existe a superação da condição de sofrimento e da vivência individual 

da questão para o que foi possível identificar no segundo núcleo de significação, a 

conscientização da condição de violação de direitos e, mais que isso, o reconhecimento 

de que essa não é uma questão pessoal, mas coletiva e social. Ao reconhecer-se como 

vítima da violação de direitos e como pertencente a um coletivo expressa-se o que foi 

identificado no terceiro no quarto núcleo, o chamado para a luta, o desejo de dar voz aos 

sofrimentos e às violações e sofrimentos; fazer com que o sofrimento vivido sozinho e em 

silêncio seja compartilhado, ganhe voz e parcerias, denunciando a violação à sociedade, 

reivindicando os direitos e reafirmando a possibilidade e a crença na transformação social.    

 Por fim, no quinto e no sexto núcleos é possível identificar o quanto a subjetividade 

objetivada na realidade carrega em si a potência de transformar essa realidade, no quinto 

núcleo é apontada a importância da sociedade e das pessoas que não estão naquela 

condição de violação de direitos reconhecerem tal violação, somando voz e promovendo 

ações junto a essas lutas, bem como o quanto esse processo de superação dos sofrimentos 

advindos da exclusão,a partir da conscientização e da luta coletiva, gera uma sensação 

de inclusão, de pertencimento, de poder “levar uma vida normal”, como diz Valéria.  

 A mudança de significações frente à própria condição de vítima de uma violação de 

direitos expressa a importância da conscientização dos direitos, bem como a relevância dos 

enfrentamentos coletivos, reafirmando as possibilidades concretas de transformação social. Do 

sentimento de exclusão, ao reconhecimento da violação, à luta por direitos, às denuncias, às 

conquistas e à sensação de inclusão; esse é um movimento que expressa a dimensão 

subjetiva dos Direitos Humanos, os sentimentos e as ações de indivíduos que constituem esse 

fenômeno social; ainda que um processo a ser construído e sempre reafirmado, é na 

expressão dos sentimentos de exclusão e nas denúncias, reivindicações e construções 

coletivas que os Direitos Humanos se organizam na sociedade a partir da ação dos indivíduos 

em situações de violação ou de indivíduos solidários a quem está em tal condição.   
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2.2. Segundo depoimento: “A palavra de Ladislau Dowbor” 

 

 

2.2.1. Artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

 

Artigo 9º:  

Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado 

 

2.2.2. O autor da palavra: Ladislau Dowbor 

Ladislau Dowbor fez parte da resistência à Ditadura Militar no Brasil, em 1970, como 

militante de esquerda e líder da VPR (Vanguarda Popular Revolucionária) participou do 

sequestro do cônsul japonês, Nobuo Okuchi, em São Paulo. Foi preso e torturado na prisão, 

em 1971 foi incluído no grupo de 40 presos políticos liberados em troca do embaixador suíço 

Giovanni Bucher, exilado foi para Argélia e, mais tarde,anistiado, retornou ao Brasil após 

trabalhar em diferentes países do mundo.   

Dowbor nasceu na França, filho de uma família de origem polonesa que se estabeleceu no 

Brasil quando ele tinha 10 anos de idade. É um renomado economista, autor e co-autor de 

mais de 40 livros, é atualmente docente da pós-graduação da PUC-SP, consultor de várias 

agências das Nações Unidas, governos, municípios e diversas organizações do sistema “S”.   

 

 

2.2.3. A palavra de Ladislau Dowbor 

 

Por decreto irrevogável fica estabelecido  

O reinado permanente da justiça e da claridão 

(Thiago de Mello – Estatutos do Homem) 

 

“Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado”. Assim reza a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. Ninguém é contra um objetivo tão nobre, e não é na sua 

aceitação que reside o drama, e sim nas formas institucionais de sua implementação, bem 

como na geração de uma cultura de respeito e solidariedade que o torne viável. Nesse sentido, 

um artigo de lei formalmente adotado pelo País constitui uma alavanca poderosa para legitimar 

a luta pela mudança, mas não substitui nem a mudança nem a luta. É importante dizer isto, 

pois uma pessoa que lê esse artigo, e olha a realidade brasileira, tem a tendência natural a 

apenas suspirar e sorrir. E muita gente acha que, uma vez adotada uma lei, a realidade mudou.  

Na base da arbitrariedade policial ou militar está um processo mais sutil de 

despersonalização da pessoa humana. A “autoridade” ataca preferencialmente não os direitos 

da pessoa, mas a própria pessoa. Não se massacra uma criança, mas um “trombadinha” pode 

ser massacrado à vontade. A direita trabalha assim, sistematicamente, a colocação de uma 

parte da sociedade à margem da sociedade. A polícia passa a chamar cidadãos de 

“elementos”, e os suspeitos de “marginais”, o exército passa a chamar opositores políticos de 
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“terroristas”, os americanos que prendiam e torturavam camponeses no Vietnã não violavam 

direitos de “pessoas”, estavam “limpando” o País, como se as pessoas fossem assim um tipo 

de sujeira. Esse é um ponto essencial a reter: se quisermos uma sociedade onde impere o 

respeito a pessoa humana, e um clima de paz e tranqüilidade social, toda pessoa tem que ser 

reconhecida como pessoa.  

Lembro-me quando fui preso, durante a ditadura militar, em três minutos os policiais que 

me prenderam tinham repartido entre si o meu relógio, dinheiro e até os sapatos. Mais tarde, 

no terceiro andar do DEIC, na Brigadeiro Tobias, na cela ao lado da minha havia uma moça. 

Os policiais chegavam, mandavam-na encostar nas grades, apalpavam, judiavam. E 

explicavam rindo: é uma puta. Nesse processo, os policiais se prostituem, o sistema de 

segurança se prostitui, e gradualmente a sociedade se vê submergida num clima de cinismo e 

arbítrio, em que ninguém respeita mais os direitos de ninguém. É importante entender que, 

quando qualquer ladrão ou assassino, ao ser preso, constata o mesmo comportamento por 

parte da autoridade dita legítima, é o próprio crime que se vê assim legitimado aos seus olhos. 

O arbítrio, ao desmoralizar o processo de moralização social, mina as próprias bases do que 

diz defender.  

Gera-se assim um ciclo vicioso. Qualquer ladrão de galinha submetido à mesma violência, 

arbitrariedade, espancamentos e tortura que um assassino ou estuprador. O conceito de limites 

desaparece. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostra que 87% dos jovens 

americanos cometem algum tipo de ilegalidade. Ao entrar na dura disciplina de adulto que 

carregará durante o resto da sua vida, o jovem chucro esperneia, agride a sociedade que o 

doma. Não há nada mais natural. E para quase a totalidade dos jovens essa fase passa.  

Mas um jovem que nessa fase é preso, torturado, jogado em uma cela com bandidos 

experientes, humilhado a ponto de perder qualquer sentido dos limites no comportamento 

humano, torna-se um perigo real. E a sua violência ulterior permitirá às “autoridades” se 

justificarem: “isso é bandido, falar de direitos humanos aqui é bobagem, coisa de padre, de 

intelectual”. Assim um justifica a arbitrariedade com a arbitrariedade do outro, e é a sociedade 

no seu conjunto que perde.  

Assim o pacato cidadão que intimamente esfrega as mãos de contentamento ao ler nos 

jornais que foram massacrados alguns possíveis marginais, e reduz a sua visão social à 

aritmética do “são tantos a menos” simplesmente não entendeu que não existe moeda de uma 

face só. A lei, a legalidade, a legitimidade, ou vale para todos, ou no fim das contas não valerá 

para ninguém. 

Por trás de quem exerce arbitrariamente a violência em nome da sociedade está a 

sociedade. Resolver a questão acusando simplesmente a “violência policial” constitui mais uma 

forma de encobrir a realidade. O especulador fundiário que adquire, frequentemente por 

corrupção cartorial, gigantescas áreas rurais que não consegue sequer aproveitar, jogando 

milhões de camponeses na miséria por falta de terra para cultivar, empurrando-os para as 

periferias urbanas explosivas, é o primeiro a se arvorar em defensor da lei, enquanto vai 

armando jagunços. Os bancos que hoje “lavam” centenas de milhões de dólares do tráfico de 
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drogas, fazendo de conta que não sabem sua origem, dão sustento financeiro a uma máquina 

de arbitrariedade e violência cada vez mais descontrolada. 

As grandes empresas de produção e comercialização de armas ganham com a violência 

de todos, e com a tranqüilidade dos cínicos dizem que estão ajudando a sociedade a se 

defender. As televisões, apropriadas por grupos privadas e fechadas à participação social, 

descambam para o faroeste urbano mais chulo, desenvolvem os preconceitos e os ódios da 

sociedade, esse cobrem com o manto de respeitabilidade da liberdade de escolha:”mostramos 

o que as pessoas gostam”. Demagogos políticos chafurdam à vontade na insegurança das 

pessoas e clamam nos meios de comunicação por leis mais duras, mais armas para os 

policiais, mas viaturas para as delegacias, ainda que sabendo perfeitamente que isso não 

resolve nada e que o objetivo é apenas lucrar com a desgraça alheia: a imagem de durão, em 

uma sociedade desorientada, dá voto.  

Cada vez que legitimamos uma atitude arbitraria, que justificamos a erosão dos princípios 

do convívio social por alguma vantagem de curto prazo, ou simplesmente porque hesitamos 

em batalhar por uma sociedade mais justa, estamos destruindo um pouco das nossas próprias 

vidas, das vidas dos nossos filhos. Uma sociedade se constrói com justiça e solidariedade, não 

com arbitrariedade e vingança.     

 

2.2.4 A construção dos Núcleos de Significação da palavra de Ladislau Dowbor    

 

Tabela 3: Levantamento de Pré-Indicadores da palavra de Ladislau Dowbor 

 

Trechos destacados Pré-indicadores 

Ninguém é contra um objetivo tão nobre, e não é na sua aceitação que 

reside o drama, e sim nas formas institucionais de sua implementação, 

bem como na geração de uma cultura de respeito e solidariedade que o 

torne viável. 

- A questão dos direitos não está apenas 

na lei, mas na implementação da lei  

um artigo de lei formalmente adotado pelo País constitui uma alavanca 

poderosa para legitimar a luta pela mudança, mas não substitui nem a 

mudança nem a luta 

- A construção de leis como uma etapa e 

não com fim em si mesma  

Na base da arbitrariedade policial ou militar está um processo mais sutil 

de despersonalização da pessoa humana 

- Para violar a lei, é preciso desconstituir 

do outro a condição de pessoa  

A “autoridade” ataca preferencialmente não os direitos da pessoa, mas a 

própria pessoa 

- A violência é direta contra a pessoa  

Não se massacra uma criança, mas um “trombadinha” pode ser 

massacrado à vontade 

- Desconstituir do outro a condição de 

pessoa para que seja passível de 

violência 

A polícia passa a chamar cidadãos de “elementos”, e os suspeitos de 

“marginais”, o exército passa a chamar opositores políticos de 

“terroristas”, 

- Desconstituir do outro a condição de 

pessoa para que seja passível de 

violência 

se quisermos uma sociedade onde impere o respeito a pessoa humana, e 

um clima de paz e tranqüilidade social, toda pessoa tem que ser 

reconhecida como pessoa.  

 

- A importância de reconhecer o outro 

como pessoa  
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os americanos que prendiam e torturavam camponeses no Vietnã não 

violavam direitos de “pessoas”, estavam “limpando” o País, como se as 

pessoas fossem assim um tipo de sujeira. 

- Desconstituir do outro a condição de 

pessoa para que seja passível de 

violência 

em três minutos os policiais que me prenderam tinham repartido entre si o 

meu relógio, dinheiro e até os sapatos. 

- Reprodução da violência por quem 

“combate” a violência  

na cela ao lado da minha havia uma moça. Os policiais chegavam, 

mandavam-na encostar nas grades, apalpavam, judiavam. E explicavam 

rindo: é uma puta. 

- Reprodução da violência por quem 

“combate” a violência 

 

- Desconstituir do outro a condição de 

pessoa para que seja passível de 

violência 

 

Nesse processo, os policiais se prostituem, o sistema de segurança se 

prostitui, e gradualmente a sociedade se vê submergida num clima de 

cinismo e arbítrio, em que ninguém respeita mais os direitos de ninguém 

 

- A violência se espalha por toda a 

sociedade, se perde a noção de justiça 

O arbítrio, ao desmoralizar o processo de moralização social, mina as 

próprias bases do que diz defender. 

- O combate a violência se torna mais 

um produtor de violência  

Mas um jovem que nessa fase é preso, torturado, jogado em uma cela 

com bandidos experientes, humilhado a ponto de perder qualquer sentido 

dos limites no comportamento humano, torna-se um perigo real. 

- A violência como “justiça” produz ainda 

mais violência na sociedade  

E a sua violência ulterior permitirá às “autoridades” se justificarem: “isso é 

bandido 

- Desconstituir do outro a condição de 

pessoa para que seja passível de 

violência 

 

A lei, a legalidade, a legitimidade, ou vale para todos, ou no fim das 

contas não valerá para ninguém. 

- Exercer a justiça apenas para uma 

parte da população é produzir violência 

Por trás de quem exerce arbitrariamente a violência em nome da 

sociedade está a sociedade. 

- A sociedade é violenta e legitima as 

violências exercidas em nome da justiça   

Cada vez que legitimamos uma atitude arbitraria, que justificamos a 

erosão dos princípios do convívio social por alguma vantagem de curto 

prazo, ou simplesmente porque hesitamos em batalhar por uma 

sociedade mais justa, estamos destruindo um pouco das nossas próprias 

vidas, das vidas dos nossos filhos. 

- Praticar violência como justiça é 

(re)produzir e construir uma sociedade 

cada vez mais violenta  

Uma sociedade se constrói com justiça e solidariedade, não com 

arbitrariedade e vingança.        

 

- Não se combate violência com 

violência  

 

 

Tabela 4: Construção dos Indicadores e Núcleos de Significação da palavra de Ladislau 

Dowbor 

 

Pré-Indicadores Indicadores Núcleos de Significação 

- A questão dos direitos não está 

apenas na lei, mas na 

implementação da lei 

 

- A construção de leis como uma 

- A garantia de direitos está para 

além da construção de leis  

Núcleo 1: “um artigo de lei 

constitui uma alavanca poderosa 

para legitimar a luta pela 

mudança, mas não substitui nem a 

mudança nem a luta” 
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etapa e não com fim em si mesma 

 

 

 

Esse primeiro Núcleo aponta que as 

leis, embora tenham um papel de 

extrema importância na construção 

objetiva e na consolidação de 

direitos, não garantem e nem 

substituem os outros importantes 

processos subjetivos que constroem 

para garantia os direitos e o combate 

as violências na sociedade.  

- Para violar a lei, é preciso 

desconstituir do outro a condição de 

pessoa 

 

- A violência é direta contra a pessoa 

 

- Desconstituir do outro a condição 

de pessoa para que seja passível de 

violência 

 

- A violência se legitima e acontece 

quando se desconstitui do outro a 

condição de pessoa  

Núcleo 2: “Não se massacra uma 

criança, mas um “trombadinha” 

pode ser massacrado à vontade” 

 

Esse núcleo representa um dos 

maiores aspectos subjetivos da 

violação de direitos humanos, 

desconsiderar o outro enquanto 

pessoa para que então seja passível 

de violência.  

- Reprodução da violência por quem 

“combate” a violência 

 

- O combate a violência se torna 

mais um produtor de violência 

 

- A violência como “justiça” produz 

ainda mais violência na sociedade 

 

- Exercer a justiça apenas para uma 

parte da população é produzir 

violência 

 

- A sociedade é violenta e legitima as 

violências exercidas em nome da 

justiça   

 

- Praticar violência como justiça é 

(re)produzir e construir uma 

sociedade cada vez mais violenta 

 

- Não se combate violência com 

violência 

- As formas da sociedade combater a 

violência tem se constituído como 

produtora de mais violência  

 

- Onde há violência não há justiça, 

há vingança.  

Núcleo 3: Por trás de quem exerce 

arbitrariamente a violência em 

nome da sociedade está a 

sociedade. 

 

Esse núcleo aborda uma questão 

crucial da sociedade e da violação 

de direitos ao escancarar a violência 

como marca constitutiva da 

sociedade. Uma vez que demonstra, 

inclusive, a maneira violenta que a 

sociedade escolhe para “combater a 

violência”, defendendo aimportância 

de se avançar nas decisões 

arbitrarias de se produzir vingança 

para se acalcar efetivamente a 

justiça. 

 

 

2.2.5. Discutindo os Núcleos de Significação da palavra de Ladislau Dowbor 

 

Os três núcleos de significação identificados na palavra de Ladislau Dowbor trazem 

grandes contribuições para a reflexão acerca da dimensão subjetiva dos direitos humanos. A 

primeira delas, identificada no primeiro núcleo aponta a relevância do caráter subjetivo dos 
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direitos humanos, uma vez que denuncia que as leis, embora tenham um papel de extrema 

importância na construção objetiva e na consolidação dos direitos, não substituem os 

processos subjetivos para garantias de direitos e combate as violências na sociedade, 

ou seja, embora a lei seja a explicitação objetiva do reconhecimento de uma violência e o 

desejo de sua supressão, são muitos os processos subjetivos a serem acionados e 

potencializados na luta cotidiana para que os direitos se consolidem enquanto tal.  

Outro ponto de extrema importância que foi identificado também como um núcleo de 

significação na palavra de Dowbor, foi a descaracterização do outro enquanto ser humano 

para existir a violação de direito, a violência. Esse é, talvez, um dos principais aspectos 

subjetivos que constituem o fenômeno dos direitos humanos, a denúncia de que são praticados 

diferentes tipos de violência ao desconsiderar o outro enquanto pessoa, e está seria talvez, 

uma das mais importantes missões dos direitos humanos: devolver ao outro, a condição de ser 

humano, e por essa condição, o direito a uma vida digna.  

Por fim, um terceiro núcleo identificado, que também é uma denuncia e uma leitura de 

extrema importância para compreender o porquê da existência dos Direitos Humanos, a 

sociedade é violenta, e escolhe mecanismos igualmente violentos para combater as 

violências. Essa leitura é significativa uma vez que permite a compreensão de que a violência 

não acontece em episódios isolados, mas sim é uma marca constitutiva da sociedade, da 

cultura da vingança e não da justiça, a violência existente na sociedade é um dos aspectos 

subjetivos do fenômeno dos Direitos Humanos uma vez que é graças a essa violência, por 

vezes explícita, e muitas vezes implícita e simbólica, que nasce um movimento mundial de 

combate a violência e luta pela Cultura de Paz.  

Por meio da análise da palavra de Ladislau Dowbor, três grandes aspectos subjetivos 

puderam ser identificados, a importância dos aspectos subjetivos no combate as violências, 

uma vez que as leis, enquanto aspectos objetivos, não dão conta de acabar com essas 

violações de direito, e dois importantes pontos para a compreensão da constituição do 

fenômeno dos Direitos Humanos, o reconhecimento da sociedade como uma sociedade 

organicamente violenta, e o reconhecimento de que para o ato de violência existir, se tira do 

outro a condição de sujeito, de pessoa, de ser humano, justamente aquilo que a luta por 

Direitos Humanos busca legitimar: todos são seres humanos, todos têm direitos, todos 

merecem ser tratados com dignidade.  

 

 

2.3. Terceiro depoimento: “A palavra de Elisa Lucinda”  

 

2.3.1. Artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos  

Artigo 11º  

1. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente até 

que a culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei,em julgamento público no 

qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias a sua defesa. 
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2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não 

constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Tampouco será imposta 

pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato 

delituoso 

 

2.3.2. A autora da palavra: Elisa Lucinda 

 

Elisa Lucinda dos Campos Gomes é poeta, jornalista, cantora, atriz e autora de 12 livros. 

Além de artista desenvolve também um importante trabalho de educação por meio as 

experiências artísticas.  

É fundadora da Instituição Casa Poema que tem com o objetivo contribuir na formação 

cidadã por meio da poesia falada, tem alguns projetos como ”palavra de polícia, outras armas“ 

que tem o intuito de mudar o jeito antigo de atuação da polícia em relação ao gênero e a raça 

da população que cuida; e o “Versos de liberdade” que tem como objetivo tratar das questões 

de etnia e racismo nas escolas públicas cariocas a partir do contato com a arte e com a poesia.  

 

2.3.3.A palavra de Elisa Lucinda  

 

NASCIDO INOCENTE 

Não acredito em pecado original. Quando eu era pequena bem que tentaram me enganar e 

conseguiram por algum tempo. Mesmo quando eu acreditava, não conseguia compreender 

como pode alguém que ainda não viveu ser responsável por um erro? Não pode. Aliás, a 

grande esperança de futuro, de dias melhores, mora na possibilidade de arar, abudar, educar 

essa terra original do homem que é uma terra inocente. Guimarães Rosa diz que viver é muito 

perigoso. Eu também acho. Principalmente quando se habita um país onde você não sabe a 

quem recorrer como cidadão. Você não sabe quem é Deus, quem é o diabo, quem é a polícia, 

quem é o bandido. Quando eu era criança, eu ficava totalmente tranqüila quando passava por 

lugares sinistros e havia polícia por perto. Eu chamava todas as polícias de guarda. Achava 

que eram anjos da guarda, que me protegeriam. E não tinha medo. Agora cresci e tudo o que 

não quero é estar em um lugar sinistro com a polícia. Agora tenho medo dela. Mas quero não 

mais ter. E nem quero estar sozinha nisso. Penso no direito como um instrumento, uma espada 

justa da defesa. E eu quero ser dona do direito de não ser considerada culpada antes que haja 

prova de maculação de minha inocência. Lembro de uma vez em que eu comprei um livro do 

João Ubaldo Ribeiro, Um brasileiro em Berlim, para levar de presente para o embaixador 

Cortino Fortes, da República de Cabo Verde. Estava indo filmar lá. Eu embarcaria cedo pela 

manhã. Era uma festa de inauguração da livraria, e eu uma convidada ilustre, como todos ali. 

Comprei o livro e não me deram nota, e nem eu exigi, paguei em dinheiro. Ao sair, fui abordada 

por três seguranças que afirmavam que alguém havia me visto roubar um livro. Eu chorava 

muito, eles eram extremamente invasivos. Senti-me ultrajada, violentada, agredida no 

fundamento básico do meu caráter, era como se alguém tivesse me aplicado sucessivos tapas 
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no rosto. Muitas coisas estavam implícitas ali naquela atitude. Eu era a única negra entre os 

convidados, por exemplo; a confusão se estendeu lá fora e eu tentando provar quem eu era. E 

o quanto de impropério havia naquela atitude. Abriram minha bolsa, tomaram-me o livro. O 

dono da livraria não aparecia lá fora. Os seguranças não me deixavam entrar para chamá-lo. 

Algum transeunte ia passando e me reconheceu. Disse que eu era escritora, que era atriz. O 

dono então apareceu. Devolveu-me o livro e fiquei atônita. Queria ir à polícia aquela hora da 

madrugada. Mas falar com quem? O quê, sem a nota da compra? Subitamente me deu um 

medo de ficar presa mesmo sendo inocente. Esqueci que sou filha e irmã de advogados, 

esqueci que na verdade o problema era deles. Eles é que tinham que provar que eu roubei o 

livro. Eles é que teriam que se explicar perante o meu público e a sociedade a qual represento. 

Eles é que teriam que me indenizar, mas tive medo. Não havia tempo, partiria cedo para fora 

do Brasil. E nessa noite escrevi um conto chamado: Viva o povo brasileiro, parodiando João 

Ubaldo. Nessa noite, fui uma analfabeta, uma cidadã acuada, pobre, desinformada, 

desprotegida, punida sendo inocente. Nessa noite eu fui violada na minha dignidade, como 

acontece todos os dias, todas as horas, nos morros, nas comunidades carentes, num lado da 

sociedade que não sai nos jornais. Eu me senti ignorante. Na verdade, a formação 

miscigenada do nosso povo, somada ao racismo velado que nos soterra, gera uma penalidade 

automática, fruto da discriminação. Vou explicar: se o cara é preto, ele já é culpado. As 

autoridades vão apenas escolher em qual artigo enquadrá-lo. É como se ele nascesse culpado. 

As pessoas são constantemente culpadas pela pobreza e por serem negras. E a suposição se 

torna sórdida quando se penaliza antes de averiguar. É chocante a ação da polícia que age 

como um pecuarista louco que, para matar a peste, mata o gado. Porque pra procurar um 

“elemento”, ela prende o quarteirão, a comunidade; essa barbárie também atende pelo nome 

de prisão para averiguação. Ora, mas não se pode prender para averiguar. É exatamente o 

contrário. As blitz são tão racistas que chegam a ser patéticas. E tem como alvo certo os 

negros e mulatos dirigindo carros 0km e os passageiros de ônibus também dessa etnia. São 

eles obrigados a se levantar, são revistados sem nenhum respeito porque a equação, ao invés 

de ser passageiro negro = trabalhador, é passageiro negro = marginal. Então o Estado é o 

vilão. Na verdade, quando alguém chega ao tribunal ou a uma delegacia, chega presumido 

inocente e está indo usar pela primeira vez o serviço que seus impostos pagam para protegê-

lo. Então não pode ser oprimido pelo Estado que ele elegeu. O Estado, o Ministério da Justiça, 

as delegacias são seguranças que o povo contratou para defendê-lo, para provar que ele é 

inocente, e é inocente mesmo calado. Quem suspeita é que pergunta, interroga, prova. Quem 

suspeita é quem tem a tarefa de mostrar o fato. O inocente não pode provar o que não houve. 

Não houve fato, não há vestígios. Mas vivemos até aqui num caos, numa tão violenta inversão 

desses valores, uma caduquice tamanha dessa lógica que nesse dia esqueci que o povo é rei, 

e como cidadã é que fui ilegal: não abracei o meu direito. Eu tive medo. Talvez eu não 

soubesse direito o que era meu direito. Agora esse artigo 11º é um instrumento que, como um 

best-seller, um livro popular, de bolso, eu espero que habite, doravante, a vida de cada 

cidadão. Como uma bíblia, como um dever de casa. É preciso vencer esse medo e explodir 
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aos poucos, embora com constância, esse cardume de injustiças que insiste em fazer parte da 

sociedade brasileira. Ora, se sou nascida inocente, a priori, não sou prostituta porque sou 

mulata. Não sou ladrão porque sou negro. Não sou assaltante porque estava num lugar 

suspeito. Ninguém é, a priori, culpado de nada. Não existe o erro sem o fato, sem o delito que 

o anteceda. Nascido inocente é um estado de direito inefável. É meu, é seu, é nosso, pra que o 

Estado possa guardar a gente. Pra que a polícia possa proteger a gente. Pra que não 

precisemos mais correr, que possamos, sim, recorrer. Ter acesso ao rei. O rei é o direito. A 

rainha é a lei. Uma lei simples, bonita, arroz com feijão, que com um bom arado, uma boa 

plantação, possa fazer nascer nesse país uma árvore frutífera, irrevogável, chamada Nação. 

Eu acredito na inocência original.        

 

 

2.3.4.A construção dos Núcleos de Significação da palavra de Elisa Lucinda 

 

Tabela 5: Levantamento dos Pré-Indicadores da palavra de Elisa Lucinda  

 

Trechos destacados Pré-Indicadores 

Principalmente quando se habita um país onde você não sabe a 

quem recorrer como cidadão. Você não sabe quem é Deus, quem é o 

diabo, quem é a polícia, quem é o bandido. 

- Falta de referência de proteção  

Quando eu era criança, eu ficava totalmente tranqüila quando 

passava por lugares sinistros e havia polícia por perto. Eu chamava 

todas as polícias de guarda. Achava que eram anjos da guarda, que 

me protegeriam. E não tinha medo. 

- a polícia enquanto referência de proteção 

Agora cresci e tudo o que não quero é estar em um lugar sinistro com 

a polícia. Agora tenho medo dela. 

- A polícia como ameaça e perigo 

Penso no direito como um instrumento, uma espada justa da defesa.  - Direito como instrumento da justiça e 

proteção  

E eu quero ser dona do direito de não ser considerada culpada antes 

que haja prova de maculação de minha inocência. 

- não querer ser julgada/ culpabilizada  

Senti-me ultrajada, violentada, agredida no fundamento básico do 

meu caráter, era como se alguém tivesse me aplicado sucessivos 

tapas no rosto. 

- julgamento e culpabilização como agressão 

e violência  

Muitas coisas estavam implícitas ali naquela atitude. Eu era a única 

negra entre os convidados, por exemplo. 

- o caráter implícito da culpabilização/ 

discriminação racial 

Queria ir à polícia aquela hora da madrugada. Mas falar com quem? 

O quê, sem a nota da compra? Subitamente me deu um medo de 

ficar presa mesmo sendo inocente. 

- A polícia não mais como proteção, mas 

como ameaça  

Esqueci que sou filha e irmã de advogados, esqueci que na verdade o 

problema era deles. Eles é que tinham que provar que eu roubei o 

livro.  

- Falta de reação diante da agressão/ 

violência sofrida  

- denúncia da violência/ agressão 

Nessa noite, fui uma analfabeta, uma cidadã acuada, pobre, 

desinformada, desprotegida, punida sendo inocente 

- Falta de reação diante da agressão/ 

violência sofrida 

- denúncia da violência/ agressão  

Nessa noite eu fui violada na minha dignidade,  - o julgamento/ culpabilização/ condenação 

como violência à dignidade 
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- denúncia da violência/ agressão  

como acontece todos os dias, todas as horas, nos morros, nas 

comunidades carentes, num lado da sociedade que não sai nos 

jornais. 

- reconhecimento do recorte geográfico e 

social onde essas violações estão presente 

Na verdade, a formação miscigenada do nosso povo, somada ao 

racismo velado que nos soterra, gera uma penalidade automática, 

fruto da discriminação. 

- denúncia da discriminação racial 

se o cara é preto, ele já é culpado. As autoridades vão apenas 

escolher em qual artigo enquadrá-lo. É como se ele nascesse 

culpado. 

- denúncia da discriminação racial  

porque a equação, ao invés de ser passageiro negro = trabalhador, é 

passageiro negro = marginal.  

- denúncia da discriminação racial  

O Estado, o Ministério da Justiça, as delegacias são seguranças que 

o povo contratou para defendê-lo, para provar que ele é inocente, e é 

inocente mesmo calado. 

- o papel que o Estado deveria exercer de 

assegurar a proteção do cidadão 

Agora esse artigo 11º é um instrumento que, como um best-seller, um 

livro popular, de bolso, eu espero que habite, doravante, a vida de 

cada cidadão. 

- a importância de conscientizar, informação, 

orientar o cidadão sobre seus direitos 

É preciso vencer esse medo e explodir aos poucos, embora com 

constância, esse cardume de injustiças que insiste em fazer parte da 

sociedade brasileira. 

- a importância em fazer os enfrentamentos 

necessários frente às injustiças 

Ora, se sou nascida inocente, a priori, não sou prostituta porque sou 

mulata. Não sou ladrão porque sou negro. Não sou assaltante porque 

estava num lugar suspeito 

- denúncia da discriminação racial 

Nascido inocente é um estado de direito inefável. É meu, é seu, é 

nosso, 

- denúncia e enfrentamento da 

culpabilização/ discriminação  

- luta para o exercício do direito  

 

Tabela 6: Construção dos indicadores e núcleos de significação da palavra de Elisa Lucinda  

 

Pré-Indicadores Indicadores Núcleos de Significação 

- Falta de referência de proteção 

- a polícia enquanto referência de 

proteção 

- A polícia como ameaça e perigo 

- Direito como instrumento da justiça 

e proteção  

- A polícia não mais como proteção, 

mas como ameaça 

- o papel que o Estado deveria 

exercer de assegurar a proteção do 

cidadão 

- Referência de proteção 

- Sentimento de desproteção 

- Direito como justiça  

- Polícia como ameaça  

Núcleo 1:“Você não sabe quem é 

Deus, quem é o diabo” 

 

Sentimento de desproteção seguido 

pela contradição em que os aparatos 

institucionais de proteção e 

segurança do Estado ao invés de 

proteger e erradicar a violência, a 

promovem.  

- não querer ser julgada/ 

culpabilizada 

- julgamento e culpabilização como 

agressão e violência 

- o caráter implícito da 

culpabilização/ discriminação racial 

- o julgamento/ culpabilização/ 

- medo da culpabilização/ 

julgamento/condenação 

- Denúncia da discriminação racial  

- Discriminação e culpabilização 

como agressão e violência  

 

Núcleo 2: “se o cara é preto, ele já 

é culpado... É como se ele 

nascesse culpado” 

 

Denúncia da discriminação racial 

presente no processo de 

culpabilização, julgamento e 
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condenação como violência à 

dignidade 

- reconhecimento do recorte 

geográfico e social onde essas 

violações estão presentes 

- denúncia da discriminação racial 

- denúncia e enfrentamento da 

culpabilização/ discriminação  

 

condenação das pessoas, 

desconsiderando a presunção da 

inocência, bem como a 

discriminação é elemento 

constituinte da violação de direitos  

- Falta de reação diante da agressão/ 

violência sofrida 

- denúncia da violência/ agressão 

sofrida 

- caracterização da violência e seu 

impacto como falta de reação na 

pessoa 

 

Núcleo 3: “Nessa noite, fui uma 

analfabeta, uma cidadã acuada, 

pobre, desinformada, 

desprotegida, punida sendo 

inocente... fui violada na minha 

dignidade” 

 

A manifestação da violência e seu 

impacto na subjetividade da pessoa 

que tem seus direitos violados.  

- a importância de conscientizar, 

informação, orientar o cidadão sobre 

seus direitos 

- a importância em fazer os 

enfrentamentos necessários frente 

às injustiças 

- luta para o exercício do direito 

- importância de orientar, informar, 

conscientizar sobre os direitos  

- a importância de fazer os 

enfrentamentos das injustiças  

Núcleo 4: “Agora esse artigo 11º é 

um instrumento que, como um 

best-seller, um livro popular, de 

bolso, eu espero que habite, 

doravante, a vida de cada 

cidadão” 

 

A divulgação, orientação, educação 

e conscientização como estratégia 

de enfrentamento das injustiças e de 

empoderamento das pessoas que 

têm seus direitos violados.  

 

 

2.3.5.Discutindo os Núcleos de Signifcação de Elisa Lucinda 

 

Ao fazer a análise da palavra de Elisa Lucinda, além de todas as questões que podem 

ser trazidas para pensar a discriminação racial no Brasil (e no mundo) é possível identificar 

questões importantes que constituem os cenários de violência e violação de direitos no Brasil, 

com os negros e negras sim, mas não apenas com eles e elas.  

Um primeiro ponto a ser destacado, é o sentimento de desproteção que caracteriza 

a sociedade violenta que vivemos, sentimento que vai da sensação de desproteção à 

sensação de ameaça. Sentimento que atinge uma grande parcela da população e que, 

quando fala-se da parcela mais violentada pela desigualdade existente no país, fala-se, 

contraditoriamente, da sensação de desproteção e ameaça sendo promovida pelo Estado e 

seus aparatos institucionais de Segurança e proteção. Esse é um aspecto subjetivo relevante, 

uma vez que a sensação de constante ameaça e de desproteção em uma sociedade violenta 
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potencializa as violências vividas e sofridas no cotidiano de uma enorme parcela da população 

brasileira.  

A denúncia de tal violência promovida pelo Estado (e pelas pessoas que constróem 

esse Estado e compartilham da vida em sociedade) que Elisa faz em sua fala escancara uma 

marca triste da história do Brasil, a marca da discriminação racial, marca essa produtora de 

desigualdade social em seu mais amplo significado. Quando ela aborda a culpabilização, o 

julgamento e a “condenação” de outro ser humano baseada única a exclusivamente em 

uma característica da pessoa, como nesse caso, uma física, como a cor da pele, ela faz a 

denúncia de uma realidade social construída em 300 anos de escravidão do país. Os números 

de mortes dos jovens negros no Brasil é um problema multissetorial que, infelizmente, está 

longe de ser resolvido.  Aqui, Lucinda evidencia uma característica significativa da dimensão 

subjetiva da violação dos Direitos Humanos.  

Outra contribuição importante em termos de reflexão, é que ela, em seu depoimento, 

consegue explicar perfeitamente o impacto na subjetividade da pessoa que tem seus 

direitos violados, o quanto fica sem reação, o quanto a situação de violência destitui do ser 

violentado sua própria consciência enquanto ser de direitos. E mais que isso, a sensação de 

impotência. A partir desses pequenos apontamentos, pode-se pensar no tamanho das 

conseqüências enquanto construção de subjetividade, de autoimagem, de sentimento de lugar 

no mundo que as pessoas que são constantemente violentadas em sua dignidade possuem.  

Por fim, e como fruto de toda essa experiência, o desejo da transformação da 

realidade e o reconhecimento da importância da ampla divulgação e conscientização 

como estratégia para o combate da violação de direitos. Muitas pessoas já nascem tendo 

seus direitos violentados, e é preciso todo um trabalho de conscientização para que aprendam 

a se reconhecer o que a sociedade, com suas diferentes formas de violência, não reconheceu, 

que são pessoas, seres humanos dignos de respeito, que merecem serem tratados como 

iguais.  

 

 

2.4.Quarto depoimento: “A palavra de Regina Cohen” 

 

2.4.1.Artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

 

Artigo 13º 

1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras 

de cada Estado. 

2. Toda pessoa tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar 
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2.4.2. A autora da palavra: Regina Cohen 

 

Regina Cohen, aos 22 anos de idade sofreu um acidente de carro que lhe deixou 

fraturas nas vértebras cinco e seis da parte torácica da coluna, o que a impossibilita de sentir 

seu corpo dos seios para baixo e controlar os esfíncteres da bexiga e do intestino, superou 

suas dificuldades e hoje tem uma vida normal, leciona, coordena pesquisas e trabalhos 

acadêmicos, viaja e ressalta a possibilidade da funcionalidade de sua vida desde que a 

sociedade e, principalmente os espaços urbanos, possibilitem sua vida ativa e inclusão. 

Tornou-se nesse processo uma militante dos direitos das pessoas com deficiência, 

sobretudo no que diz respeito à questão da inclusão e da acessibilidade urbana, fez faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo na FAU-UFRJ, onde também cursou pós-graduação e tornou-se 

pesquisadora de assuntos relativos a acessibilidade.   

 

2.4.3.A palavra de Regina Cohen  

 

Eu, Regina Cohen, 40 anos, arquiteta formada em 1981, portadora de deficiência física 

desde 1987 em conseqüência de um acidente automobilístico, declaro a felicidade, 

independência e autonomia de todas as pessoas que possuem alguma dificuldade de 

locomoção.  

Há 10 anos, quando sofri meu acidente de carro, eu tinha 29 anos e estava trabalhando 

na minha profissão. Muita coisa já aconteceu desde então. No início, fiquei muito triste e 

deprimida, como talvez fique qualquer pessoa que de uma hora para outra muda o ritmo da sua 

vida. Passei a me locomover em cadeira de rodas e a sentir algumas dificuldades que a cidade 

e a sociedade impõem àqueles que fogem de um falso padrão de normalidade.  

 Meu vivenciar dos espaços urbanos diferentes e minhas diferentes práticas e 

experiências de cidade me mostraram uma realidade em termos profissionais que eu não 

possuía. Passei, então, a me dedicar a pesquisas e trabalhos relacionados com o direito à 

liberdade de locomoção de idosos, gestantes, mães com carrinho de bebe, com carrinho de 

feira, deficientes físicos e todos aqueles que por possuírem um caminhar diferente merecem 

um atendimento diferenciado em termos de eliminação de carências e barreiras nas 

sociedades e nas cidades.  

 Atualmente, desenvolvo uma tese de mestrado sobre “Acessibilidade e Integração 

Socioespacial”. Por essa razão, tenho me visto às voltas com textos acadêmicos e científicos. 

Realizei entrevistas com outros arquitetos, políticos e responsáveis pelo planejamento de 

nossas cidades. Mas não é deles que pretendo falar agora e, sim, das inúmeras pessoas com 

dificuldades de locomoção existentes no mundo todo.  

 Essas pessoas, como eu, buscam a garantia de um direito declarado pelas Nações 

Unidas em 10 de dezembro de 1948. Nossa busca pelos direitos à liberdade de locomoção tem 

sido bastante intensa no mundo todo, mas reconhecemos que esses direitos ainda fazem parte 
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de um lindo sonho de integração. Temos tido algumas conquistas mas ainda estamos distantes 

de um real respeito desses direitos.  

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos que, segundo dados obtidos, teve suas 

raízes nas cartas de Direito Dos Estados Unidos (1776) e da Revolução Francesa (1798), 

surgiu com o objetivo de estabelecer direitos iguais a todos os seres humanos. Legalmente e 

universalmente todos os homens passaram a ser considerados iguais e a possuírem os 

mesmos direitos à liberdade de locomoção, pela primeira vez na humanidade, em 1948.  

 Estamos no ano de 1998, comemorando o cinqüentenário dessa Declaração, e o que 

eu tenho a dizer? Que mensagem poderia deixar para todos os cidadãos de todas as nações, 

que também buscam a convivência com todas as diferenças e minorias?  

 “Pessoas com dificuldades de locomoção” fizeram parte da minha pesquisa. Recebi 

respostas a um questionário que lhes enviei que me surpreenderam. Muitas dessas pessoas 

me escreveram verdadeiras cartas de reclamações. Outras me enviaram poesias. Algumas 

protestaram. Trabalhei, basicamente, na cidade do Rio de Janeiro, o que acredito me foi 

suficiente para perceber a enorme vontade de participação da vida em comunidade que essas 

pessoas possuem.  

 Participação com igualdade de oportunidades. Igualdade sem preconceitos ou 

estereótipos. Poderia contar inúmeras estórias e situações em que esses preconceitos estão 

presentes, como, por exemplo, as que acontecem quando as pessoas me vêem na rua. 

Adjetivos que denotam pena ou atitudes e palavras expressando algo de ruim, que na verdade 

não somos, costumam ser comuns.  

 Cansamos de ser tratados como coitados ou tristes e de ser olhados com o olhar de 

piedade. É claro que às vezes paramos, olhamos para bem distante e choramos. Nos 

perguntamos o porquê de essas coisas terem acontecido conosco. Mas pensamos também 

que pior do que não poder andar ou do que nos locomover com alguma dificuldade é não 

sermos reconhecidos em nossos mais elementares direitos.  

 Mesmo com todas as barreiras, visíveis e invisíveis, estamos aí na luta. Se o ambiente 

que nos cerca nos impede a passagem, abrimos caminho e tentamos viver o nosso cotidiano 

de uma maneira mais tranqüila. Se a sociedade nos fecha as portas, buscamos outras 

alternativas. Entretando, não somos super-heróis para que os outros se espantem com a nossa 

enorme força de vontade para continuar vivendo. Perdemos a sensibilidade em nossas pernas 

e não podemos andar. E ainda convivemos com algumas outras dificuldades que um dia 

espero poder lhes contar. Mas é só isto. Rimos, choramos, ficamos tristes, amamos e 

sonhamos como qualquer um.  

 Apesar de nossas dificuldades de locomoção ou limitações, meus amigos, queremos 

viver. Queremos estar no seio e no meio de uma sociedade justa, harmônica, solidária. Em 

uma sociedade que respeite o nosso direito à liberdade de locomoção. É curioso percebermos 

que algumas medidas são tomadas aqui para serem tiradas mais adiante. Damos um passo à 

frente e recuamos mais do que conseguimos avançar.  
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 Outro dia decidi tomar um chope em um barzinho em frente à praia de Ipanema, um 

dos bairros mais elegantes e charmosos da cidade do Rio de Janeiro. Foi em uma tarde de 

1992, num lindo dia de sábado de verão. O verão carioca apresenta finais de tarde muito 

bonitos e eu queria estar presente nesse espetáculo de luz, calor e cor da cidade maravilhosa, 

como o Rio é por muitos chamado.  

 Para chegar ao local, tive de enfrentar uma série de obstáculos físicos mas consegui e 

fiquei feliz por, enfim, poder desfrutar do mesmo espaço de lazer, ócio e boemia que o Rio de 

Janeiro proporciona de forma ímpar.  

 Em 1990, na gestão do então prefeito Marcelo Alencar, a orla marítima da cidade 

passou por uma ampla reforma urbanística e de embelezamento. Rampas para facilitar a 

locomoção de todos, inclusive das pessoas portadoras de deficiências físicas foram previstas. 

Nesse sábado, eu cheguei a usar algumas dessas rampas, mas fiquei surpresa quando 

sentada, na mesa do bar de que lhes falei e conversando com um amigo, vi um carro 

estacionar bem em cima da rampa de travessia.  

 Meus olhos não acreditaram, mas o carro parou e dele saiu um casal, talvez de 

namorados. Tive o ímpeto de ir lá falar com os dois e mostrar que o meu direito à liberdade de 

locomoção, conquistado através daquele recurso, de leis e da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, estava sendo violentado.  

 O casal ficou constrangido. Não precisava ter feito aquilo se a população estivesse 

consciente desse direito e nem, tampouco, ficar lhes contando essa estória. Não precisava 

também ser carregada em estações de metrô nem nos outros transportes coletivos da cidade. 

Não necessitava ver barrada minha entrada em edificações públicas ou de lazer, como 

museus, teatros ou casas de espetáculo devido às barreiras físicas. Mas, acima de tudo, queria 

que o meu acesso à vida em sociedade, no seu sentido mais amplo, fizesse parte da 

mentalidade das pessoas.  

 Esta minha utopia de uma integração holística inclui também a acessibilidade de todos 

à educação, ao trabalho, à saúde e à habitação. Um famoso filósofo alemão, chamado 

Heidegger, caracteriza essa habitar como o ato de poder usar, desfrutar e experimentar um 

determinado espaço. O sonho não pertence só a mim, mas a todas as pessoas que possuem 

alguma limitação ou dificuldade de locomoção e também àqueles que desejam habitar em um 

mundo mais democrático.  

 Se o fim do milênio já se aproxima, e dirigentes, presidente, intelectuais, profissionais 

nas mais diversas áreas e algumas pessoas da sociedade proclamam esses espaços como a 

saída para algumas das crises que vivemos, é preciso, talvez, encontrar os caminhos para a 

construção desses espaços.  

 Como em uma bela canção francesa, cantada por Georges Moustaqui, vemos morrer 

este século que já termina. Um mundo diferente renascerá dessa crise, mas não basta 

simplesmente esperá-lo. Já esperamos demais e queremos construí-lo agora, no presente.  
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 Nós, as Pessoas com Dificuldades de Locomoção, desejamos caminhar juntos nessa 

empreitada. Sim, possuímos diferenças, mas estas são apenas físicas ou de habilidades para 

qualquer cidadão que sonha, deseja e pensa em se locomover com liberdade. 

 Para isso, declaramos o direito de cada um a todas as alegrias. “Por decreto 

irrevogável fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade, e a alegria será 

uma bandeira generosa para sempre desfraldada na alma do povo” (Mello, 1964). 

 Declaramos, como o poeta e escrito brasileiro Thiago de Mello, a proibição do uso da 

palavra liberdade, “a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A 

partir desse instante a liberdade será algo vivo e transparente como um fogo ou um rio, e a sua 

morada será sempre o coração do homem” (Thiago de Mello, Estatutos do Homem, 1964). 

 Declaramos que a partir de agora todas as diferenças ou minorias não sejam mais 

excluídas do encontro com as outras pessoas. Declaramos que leis, declarações, medidas ou 

decretos sejam respeitados. Sem que seja preciso declará-los.  

 O objetivo dessa nossa declaração é ratificar os direitos humanos proclamados pela 

ONU há cinqüenta anos e mudar atitudes encravadas no coração e na mente de uma 

sociedade que por muito tempo ignorou a diversidade presente no seu próprio interior.  

 Quando atingirmos esta meta me sentirei, junto com meus companheiros, menos triste 

por não precisar mais alertar a quem quer que seja que não é permitido estacionar em cima da 

rampa. Não precisaremos também olhar para o infinito e enxugar as lágrimas que rolam porque 

nosso direito à liberdade de locomoção, apesar de plenamente declarado, não passou de uma 

intenção. Queremos crer que esse tempo não está tão distante e que o futuro já começou.  

 Infelizmente não possuo o dom de prever o amanhã, mas o meu sonho de todas as 

noites é habitado por essas imagens de uma nova realidade. Quero poder despertar para vê-lo 

transformar-se em perspectivas de uma real liberdade de locomoção. Acredito que isso só será 

possível quando conseguirmos juntos transformar o sonho e a utopia em ação. Quando a 

locomoção e o acesso universal, ou para todos, transformarem-se em coisas ou conceitos 

concretos, em um mundo real habitado por cidadãos de verdade.  

 Meus sonhos e devaneios esqueceram-se de desfazer e tomo calorosamente o partido 

do que reinvento de dentro. Continuo a contestar essas sociedade e cidades que nos recusam. 

O que para nós representa o imediato é a nossa liberdade de locomoção, e a cidade, apesar 

de algumas melhorias, continua a nos incomodar. Mas, mesmo ainda excluídos de seus 

espaços, continuamos a desejá-los francamente.  

Será possível que um devaneio tão grande, tão forte e tão arrebatador em satisfazer nosso 

direito de locomoção e de dar poesia e beleza ao caos de nossas cidades, pode ser contradito 

pela realidade? Prefiro crer, como o poeta e filósofo dos sonhos e do espaço Gaston 

Bachelard, que “é preciso pensar, é preciso querer” (Gaston de Bachelard, A Poética do 

Devaneio, 1988). 

 Quero escancarar todas as portas para que a imagem, a origem do nosso devaneio 

onde se acumular nossos desejos de nos locomovermos tranqüilos e sem barreiras de acesso 

possa tornar-se realidade.  
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 Eu, Regina Cohen, e todos os cidadãos que sonham com um amanhã melhor e mais 

feliz, declaramos e decretamos o direito à vida. “Fica decretado que agora vale a vida, e que de 

mãos dadas, trabalharemos todos pela vida verdadeira” (Mello, 1964). 

 Acordamos do sonho e conseguimos nos locomover com liberdade porque chegamos a 

um patamar em que o direito não pode mais ser negado. Vivemos agora com igualdade de 

equiparação de oportunidades. Não podemos mais esperar o futuro chegar. Ele começa aqui e 

agora nessa nossa declaração.  

 

2.4.4.A construção dos Núcleos de Significação da palavra de Regina Cohen  

 

Tabela 7. Levantamento dos pré-indicadores da palavra de Regina Cohen  

 

Trechos destacados Pré-Indicadores 

Passei a me locomover em cadeira de rodas e a sentir algumas dificuldades 

que a cidade e a sociedade impõem àqueles que fogem de um falso padrão 

de normalidade.  

- falso padrão de normalidade 

Essas pessoas, como eu, buscam a garantia de um direito declarado pelas 

Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948...Temos tido algumas conquistas 

mas ainda estamos distantes de um real respeito desses direitos. 

- garantia de um direito declarado 

- garantia pela lei distante da 

garantia na prática  

Legalmente e universalmente todos os homens passaram a ser considerados 

iguais e a possuírem os mesmos direitos à liberdade de locomoção, pela 

primeira vez na humanidade, em 1948.  

- garantia de igualdade de direitos 

pela lei  

o que acredito me foi suficiente para perceber a enorme vontade de 

participação da vida em comunidade que essas pessoas possuem.  

- desejo de participação social das 

pessoas com deficiência  

Cansamos de ser tratados como coitados ou tristes e de ser olhados com o 

olhar de piedade. 

- tratamento desigual e de 

inferioridade às pessoas com 

deficiência  

Mas pensamos também que pior do que não poder andar ou do que nos 

locomover com alguma dificuldade é não sermos reconhecidos em nossos 

mais elementares direitos.  

- a deficiência, para além da física, 

está na garantia dos direitos  

Rimos, choramos, ficamos tristes, amamos e sonhamos como qualquer um.  

 

- reconhecimento da igualdade, da 

condição humana daqueles que tem 

deficiência  

Tive o ímpeto de ir lá falar com os dois e mostrar que o meu direito à 

liberdade de locomoção, conquistado através daquele recurso, de leis e da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, estava sendo violentado.  

- a necessidade de lutar na vida 

cotidiana pela garantia do seu direito 

Mas, acima de tudo, queria que o meu acesso à vida em sociedade, no seu 

sentido mais amplo, fizesse parte da mentalidade das pessoas.  

 

- desejo da conscientização das 

pessoas sobre todos os direitos 

O sonho não pertence só a mim, mas a todas as pessoas que possuem 

alguma limitação ou dificuldade de locomoção e também àqueles que 

desejam habitar em um mundo mais democrático. 

- o desejo de ver os direitos 

garantidos pertence a todos que 

vivem situações de exclusão 

Declaramos que a partir de agora todas as diferenças ou minorias não sejam 

mais excluídas do encontro com as outras pessoas. 

- o desejo de por fim as exclusões 

Declaramos que leis, declarações, medidas ou decretos sejam respeitados.  - o desejo de fazer cumprir as leis e 

declarações  
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O objetivo dessa nossa declaração é ratificar os direitos humanos 

proclamados pela ONU há cinqüenta anos e mudar atitudes encravadas no 

coração e na mente de uma sociedade que por muito tempo ignorou a 

diversidade presente no seu próprio interior. 

- o desejo da mudança 

- o desejo da concretização das leis 

e declarações  

porque nosso direito à liberdade de locomoção, apesar de plenamente 

declarado, não passou de uma intenção. 

- reconhecimento de que o direito 

não se efetiva 

- reconhecimento do direito como 

“apenas” uma intenção 

Acredito que isso só será possível quando conseguirmos juntos transformar o 

sonho e a utopia em ação.  

 

- a necessidade da ação para 

transformar leis em realidade 

a cidade, apesar de algumas melhorias, continua a nos incomodar. Mas, 

mesmo ainda excluídos de seus espaços, continuamos a desejá-los 

francamente.  

 

- reconhecimento da condição de 

exclusão 

- reconhecimento do desejo de 

inclusão e participação  

Acordamos do sonho e conseguimos nos locomover com liberdade porque 

chegamos a um patamar em que o direito não pode mais ser negado.  

- reconhecimento da importância do 

direito 

- reconhecimento da apropriação do 

direito que se tem  

 

Tabela 8. Construção dos Indicadores e dos Núcleos de Significação da palavra de Regina 

Cohen  

 

Pré-Indicadores Indicadores Núcleos de Significações 

- falso padrão de normalidade 

- garantia de um direito declarado 

- garantia pela lei distante da 

garantia na prática 

- garantia de igualdade de direitos 

pela lei 

- tratamento desigual e de 

inferioridade às pessoas com 

deficiência 

- a deficiência, para além da física, 

está na garantia dos direitos 

- reconhecimento do direito como 

“apenas” uma intenção 

- reconhecimento da importância do 

direito 

- os direitos estão garantidos nas leis 

e declarações, mas não na vida das 

pessoas  

 

Núcleo 1: “nosso direito à 

liberdade de locomoção, apesar 

de plenamente declarado, não 

passou de uma intenção” 

 

Os direitos estão garantidos em leis 

e declarações há décadas, mas as 

pessoas que deles necessitam ainda 

não o vivenciam em sua realidade, 

seu dia-a-dia.  

- desejo de participação social das 

pessoas com deficiência 

- desejo da conscientização das 

pessoas sobre todos os direitos 

- o desejo de ver os direitos 

garantidos pertence a todos que 

vivem situações de exclusão 

- o desejo de por fim as exclusões 

- o desejo de fazer cumprir as leis e 

declarações 

- desejo de transformação da 

realidade 

- desejo de ser reconhecido 

enquanto pessoa em seus direitos, 

de não ser inferiorizado ou excluído 

Núcleo 2: “a partir de agora todas 

as diferenças ou minorias não 

sejam mais excluídas do encontro 

com as outras pessoas” 

 

O desejo da transformação, do 

reconhecimento, do exercício pleno 

de cidadania, do fim da exclusão e 

dos tratamentos desiguais.  
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- o desejo da mudança 

- o desejo da concretização das leis 

e declarações 

- reconhecimento da condição de 

exclusão- reconhecimento de que o 

direito não se efetiva 

- reconhecimento da igualdade, da 

condição humana daqueles que tem 

deficiência 

- reconhecimento do desejo de 

inclusão e participação 

- a necessidade de lutar na vida 

cotidiana pela garantia do seu direito 

- a necessidade da ação para 

transformar leis em realidade 

- reconhecimento da apropriação do 

direito que se tem 

 

- a consciência da necessidade de 

agir na realidade  

Núcleo 3: Tive o ímpeto de ir lá 

falar com os dois e mostrar que o 

meu direito... estava sendo 

violentado. 

 

A consciência de que é preciso agir 

na realidade para transformar 

direitos garantidos em lei em direitos 

vivenciados na vida cotidiana.  

 

 

2.4.5.Discutindo os Núcleos de Significação da palavra de Regina Cohen  

 

Embora a palavra de Regina tenha apresentado um grande repertório de reflexões e 

informações, em sua análise foram extraídos apenas três núcleos de significação que, 

inclusive, se aproximam de reflexões apresentadas na análise de outros depoimentos, 

evidenciando a importância de tais elementos como constitutivos da dimensão subjetiva do 

fenômeno dos Direitos Humanos.  

Primeiro, a partir da fala de Cohen, mais uma vez se identifica o quanto as declarações 

e as leis demonstram uma intenção, de forma objetiva, de transformação da realidade e de 

combate às violências e exclusões, mas denuncia o quanto, na prática cotidiana, tais 

declarações e leis significam uma intenção de transformação e não uma realidade já 

transformada, uma vez que luta-se cotidianamente, em esferas micro e macro sociais, por 

consolidação de direitos que foram declarados há décadas.  

Outro ponto fundamental identificado enquanto um núcleo de significação é a 

explicitação direta do desejo de transformação, da busca por reconhecimento e 

superação das situações de exclusão, do exercício pleno de cidadania, do fim dos 

tratamentos desiguais. A explicitação desse desejo é, talvez, um dos elementos-chave da 

construção dos Direitos Humanos, pois é a partir dele que nascem os Direitos Humanos e é por 

meio dele que se constroem os mais diferentes caminhos e enfrentamentos na luta pela 

igualdade e pela justiça.  

Por fim, a fala de Regina aponta a necessidade da ação. Uma vez reconhecida a 

intenção da transformação da realidade por meio de leis e declarações, e também reconhecido 
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o desejo de transformação daqueles que estão em situação de violência, é preciso agir. E essa 

ação é no presente, no cotidiano, são diferentes e constantes as ações de todo e de cada 

cidadão para a efetivação dos direitos humanos como constituinte da sociedade, que 

hoje, é constituída muito mais pela cultura da violência do que pela cultura de paz. Essas 

ações não serão de outros, daqueles que ocupam cargos de poder ou estão em espaços 

privilegiados da sociedade, essa ação transformadora é de todos e de cada um.  

 

 

2.5.Quinto depoimento: “A palavra de Ignácio de Loyola Brandão 

 

 

2.5.1. Artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

 

Artigo 20º 

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de reuniões pacíficas 

2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação 

 

2.5.2. O autor da palavra: Ignácio de Loyola Brandão 

Ignácio de Loyola Lopes Brandão foi militante da resistência à ditadura militar, é 

jornalista e autor de contos, romances e crônicas que foram traduzidos para vários idiomas 

como alemão, coreano, espanhol, húngaro, inglês e italiano. Atuou como jornalista em sua 

cidade natal Araraquara, mas se consagrou como escritor, durante a Ditadura teve o seu 

primeiro romance censurado, o livro Zero, seu livro de maior sucesso.  

 

 

2.5.3.A palavra de Ignácio de Loyola Brandão 

 

FILA BURRA 

Estranhávamos o seu nome, insólito para uma cidade do interior onde todas se 

chamavam Maria, Luzia, Bárbara, Monica, Catarina, e outros tirados do calendário cristão. Ela, 

não. Era Regislaine e não admitia que dissessem apenas Regis, ou Laine, tínhamos de 

pronunciar inteiro. Não bastava o nome soar estranho, Regislaine tinha uma mania. A de 

organizar.  

 Certo dia, a diretora da escola decidiu que os portões da escola seriam fechados no 

recreio. Não poderíamos mais sair à rua para comprarmos lanches, balas, sorvetes, ou 

simplesmente nos sentarmos à sombra das árvores, já que a cidade é quente. “Não pode, não 

pode, vamos trazer lanches de casa, e pronto”, disse a maioria. Teve quem andou rosnando. 

Regislaine juntou um grupo e disse: “Ninguém vai fazer nada?”. Fazer o quê? Eles é que 

mandam na escola. “Eles mandam, mas se a gente se juntar e não vier mais à aula, eles não 

vão ter em quem mandar, e se não tem aluno, não tem escola, e se não tem escola, não tem 
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emprego para eles”. Fazia sentido. A gente ficou admirado com o pensamento de Regislaine, 

ela podia ter nome esquisito, mas suas idéias eram engraçadas, sabia pensar e entortar os 

outros.  

 Assim, ela iniciou o movimento para ninguém ir às aulas. Todos os dias, juntávamos 

um grupo que foi crescendo, crescendo, amontoando-se do lado de fora. Regislaine falava, 

conversava, discutia, convencia. A cada dia ganhava um, outro, cinco. Menos o Alcindo.  

 Alcindo era, como ele mesmo dizia: “Sou mais eu! Não preciso de ninguém. Não quero 

entrar nesse grupo, não quero entrar em grupo nenhum, quem vive em grupo não pensa, é 

Maria vai com as outras”. Achamos engraçadíssima a expressão. Maria vai com as outras. E 

ele ganhou o apelido. Exatamente o contrário do que queria ser. O diretor e os professores 

ficavam olhando da janela, sem saber o que fazer. Chamaram os pais, e ameaçaram, e os pais 

nos obrigavam, e a gente ia até o largo, e não entrava, e os pais começaram a vir juntos, 

empurravam os filhos para dentro da escola, e os filhos lutavam.  

 Até que ficou insuportável. E a direção abriu os portões. Regislaine ficou cheia de si. 

Mas a escola disse que ia descontar os dias das férias, todo mundo ia ter seis dias a menos. 

Alcindo foi lá e disse que ele não. Tinha entrado todos os dias, não era de grupo nenhum, e 

nas férias ia viajar para Poços de Caldas para ver a Fonte dos Amores. Regislaine começou a 

circular dizendo “vamos nos juntar de novo, não vou passar as férias dentro dessa escola, 

porque vou para Búzios”. Todo mundo falava em Búzios, uma artista de cinema chamada 

Brigitte Bardot tinha comprado casa lá e ela aparecia pelada no cinema, quem sabe fosse 

pelada à praia. Dessa vez a Regislaine não conseguiu nada. Nem me lembro por quê. A gente 

não se lembra dos detalhes das coisas que não deram certo, é engraçado.  

 Passamos o colegial inteiro daquele jeito. Qualquer coisa que acontecesse, Regislaine 

saía, “vamos juntar, nos organizar”. Ela se candidatou ao grêmio, e ganhou, e pintou o grêmio, 

fez muitas festas na quadra. Sabia comandar, tem gente que nasceu pra isso, estava nos 

ensinando que todo mundo junto pode conseguir alguma coisa. Mas a maioria é preguiçosa, só 

se junta se tem alguma coisa que está incomodando muito. As pessoas gostam é de ficar na 

sua, como Alcindo Maria vai com as outras, sempre no canto dele. “Não me empurrem, não me 

pressionem, faço o que tem que ser feito, do meu jeito, me respeitem”. Tinha uns caras que 

chegavam e diziam: “Ou você vai, ou leva um murrão na cara! Ou vai com a gente ou vai ter o 

braço torcido. Vai ou enfiamos a sua cabeça no chafariz”. A água do chafariz era podre, fedia. 

Pode? Um que implicava com Alcindo era famoso por perguntar: “Quer um beijo ou um 

beliscão?” Era um sujeito de boca sempre babando, ele fazia de propósito. Quando a pessoa 

dizia: “prefiro um beliscão”, ele tirava um alicatinho e quase arrancava um pedaço. Esse era o 

que mais implicava com Alcindo. Queria que ele entrasse nos grupos, e ficava seguindo, 

seguindo, dizendo: “Ainda mudo esse Maria vai com as outras”. Claro que nem todo mundo ia 

atrás das idéias da Regislaine. Ela era um pouco maníaca. As vezes, tinham razão outras não. 

Precisava juntar gente para tudo? Tinha coisa que precisava ser resolvida pela própria pessoa, 

mas a Regislaine resolvia meter o bedelho. “Como é que ela não pode mais usar batom? Quer 
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quer usa. Quem não quer não usa! É questão de liberdade”. Hoje, vemos como ela tinha razão 

em coisas que não entendíamos.  

 A direção quis expulsar Regislaine. Ficou esperando um motivo, só que ela sabia fazer 

as coisas. Não iam pegá-la. Ela não desistia do Alcindo. Queria porque queria que ele se 

juntasse, ficava irritada: “”Devia haver um meio de as pessoas entenderem”. Outros que 

explicavam para ela: “Deixe o Alcindo com o jeito dele, cada um faz na vida o que quer, 

aprendendo do seu jeito, e o jeito dele é esse, ele com ele mesmo, como diz”.  

 Então, o dono do cinema decidiu que tinham se acabado os descontos para estudante. 

Nada mais dessa história de meia entrada. Foi um espanto geral, assombro, raiva. Fomos a 

Regislaine e ela: “Estou pensando, vamos nos organizar, fazer uma bela associação de 

estudantes dessa escola e das outras e de todas as escolas da cidade. Só associação 

resolve”.  

 Passaram os dias, aproximava-se o sábado. Nenhuma idéia. Não havia tempo de 

associações. Então, Alcindo passou por nós. “Sei o que vou fazer. Vou fazer. Se quiserem, 

copiem a idéia. Quem quiser, pode vir atrás. Cada um na sua, não pensem que estou formando 

grupo, aderindo a alguma coisa. Estou na minha. Que cada um venha na sua. Vou fazer a fila 

burra”. Fila burra? O que é isso?  

 E a fila burra aconteceu. A fila burra fez com que o cinema voltasse a dar meia entrada 

para os estudantes. Seguimos Alcindo, depois que ele explicou. Chegamos cedo. Chegamos 

todos. Nunca vi tanto estudante, diante dos cinemas. Fila monumental, porque a cidade inteira 

queria ver aquele filme. Cada estudante chegava na bilheteria e pedia meia entrada. “Não tem 

meia”, respondia a bilheteira. O estudante saía, entrava lá atrás, a dois quarteirões. E assim, 

cada um. Um inferno. Quem queria mesmo assistir e podia pagar e estava resolvido enfrentava 

horas e desistia. O filme, em vez de sucesso, foi fracasso.  

 Então Regislaine disse que ia comandar, daquele dia em diante, as filas burras. Mas no 

domingo o dono do cinema voltou atrás. Na escola, Regislaine se vangloriava: “Viu, quando a 

gente se junta, consegue mover o mundo”. E o Alcindo “Quando cada um quer, consegue”, Já 

o Euclides, engraxate, aleijadinho que ficava com a sua caixa em frente à escola, sentenciava: 

“Assim é o mundo. Cada um se entende, ninguém se entende, junto se faz, sozinho se faz, e 

cada um sozinho faz o todo junto”. Seja lá o que isso significasse.  

 

2.5.4.A construção dos Núcleos de Significação da palavra de Ignácio de Loyola Brandão 

 

Tabela 9. Levantamento de Pré-indicadores da palavra de Ignácio de Loyola Brandão 

Trechos destacados Pré-indicadores 

Regislaine juntou um grupo e disse: “Ninguém vai fazer 

nada?” 

- o questionamento/ chamamento para (re)ação 

“Eles mandam, mas se a gente se juntar e não vier mais 

à aula, eles não vão ter em quem mandar, e se não tem 

aluno, não tem escola, e se não tem escola, não tem 

emprego para eles”. 

- questionamento das estruturas de poder  

- reconhecimento do poder da maioria (ainda que essa 

seja a base da hierarquia) 
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Assim, ela iniciou o movimento para ninguém ir às aulas. 

Todos os dias, juntávamos um grupo que foi crescendo, 

crescendo, amontoando-se do lado de fora. Regislaine 

falava, conversava, discutia, convencia. 

- o movimento é feito por pessoas 

- a importância da liderança nos movimentos  

- o movimento busca sua expansão por meio do diálogo 

e a busca por adesão  

O diretor e os professores ficavam olhando da janela, 

sem saber o que fazer. Chamaram os pais, e ameaçaram 

- a reação da sociedade/ das autoridades frente aos 

movimentos 

- ameaça e violência como tentativa de acabar com os 

movimentos  

Qualquer coisa que acontecesse, Regislaine saía, 

“vamos juntar, nos organizar”. 

- o reconhecimento do poder do coletivo organizado  

Sabia comandar, tem gente que nasceu pra isso, estava 

nos ensinando que todo mundo junto pode conseguir 

alguma coisa. 

- a importância da liderança nos movimentos 

- o reconhecimento do poder coletivo organizado  

Mas a maioria é preguiçosa, só se junta se tem alguma 

coisa que está incomodando muito. As pessoas gostam é 

de ficar na sua, 

- a passividade como aceitação das injustiças  

Tinha uns caras que chegavam e diziam: “Ou você vai, 

ou leva um murrão na cara! Ou vai com a gente ou vai ter 

o braço torcido. Vai ou enfiamos a sua cabeça no 

chafariz”. 

- a violência como coerção à participação de coletivos 

organizados  

: “Deixe o Alcindo com o jeito dele, cada um faz na vida o 

que quer, aprendendo do seu jeito, e o jeito dele é esse, 

ele com ele mesmo, como diz”. 

- o reconhecimento do direito de não aderir aos 

movimentos  

“Estou pensando, vamos nos organizar, fazer uma bela 

associação de estudantes dessa escola e das outras e 

de todas as escolas da cidade. Só associação resolve”. 

- o reconhecimento do poder coletivo organizado 

 

“Sei o que vou fazer. Vou fazer. Se quiserem, copiem a 

idéia. Quem quiser, pode vir atrás. Cada um na sua, não 

pensem que estou formando grupo, aderindo a alguma 

coisa. Estou na minha. Que cada um venha na sua. Vou 

fazer a fila burra” 

- a ação individual que compõe a ação de um coletivo 

- o reconhecimento da ação individual dentro do 

movimento 

Regislaine se vangloriava: “Viu, quando a gente se junta, 

consegue mover o mundo”. E o Alcindo “Quando cada 

um quer, consegue”, 

- o reconhecimento do poder do coletivo organizado 

- o reconhecimento da ação individual dentro do 

movimento 

 

 

 

Tabela 10. Construção dos Indicadores e Núcleos de Significação da palavra de Ignácio de 

Loyola Brandão 

 

Pré-Indicadores Indicadores Núcleos de Significação 

- o questionamento/ chamamento 

para (re)ação 

- questionamento das estruturas de 

poder  

- reconhecimento do poder da 

maioria (ainda que essa esteja na 

base da hierarquia) 

- o desejo de transformar algo na 

realidade 

- o questionamento do poder 

estabelecido  

- o reconhecimento do poder da 

maioria  

Núcleo 1: “Ninguém vai fazer 

nada?” 

 

O reconhecimento de uma situação 

de injustiça e a necessidade/ o 

chamamento para uma reação frente 

a situação, sair da passividade e ser 
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- o movimento é feito por pessoas 

- o movimento busca sua expansão 

por meio do diálogo e a busca por 

adesão 

- o movimento é feito por pessoas 

- o movimento busca sua expansão 

por meio do diálogo e a busca por 

adesão 

- a passividade como aceitação das 

injustiças 

ativo no processo de construção da 

realidade  

- a reação da sociedade/ das 

autoridades frente aos movimentos 

- ameaça e violência como tentativa 

de acabar com os movimentos 

- a violência como coerção à 

participação de coletivos 

organizados 

- o reconhecimento do direito de não 

aderir aos movimentos 

 

- a violência como forma de combate 

aos movimentos  

- a violência como forma de adesão 

aos movimentos  

 

Núcleo 2: “Chamaram os pais, e 

ameaçaram” 

 

A existência da violência tanto como 

reação autoritária das autoridades 

frente à organização dos 

movimentos coletivos, quanto, por 

vezes, dos próprios membros do 

coletivo ou dos próprios coletivos 

para com aqueles que não querem 

aderir ao movimento.   

- o reconhecimento do poder do 

coletivo organizado 

- a importância da liderança nos 

movimentos 

- a ação individual que compõe a 

ação de um coletivo 

- o reconhecimento da ação 

individual dentro do movimento 

 

 

- a importância do papel das 

lideranças nos movimentos 

- o reconhecimento do poder coletivo 

organizado  

- o reconhecimento da ação 

individual que garante a existência 

do movimento  

Núcleo 3: “Viu, quando a gente se 

junta, consegue mover o mundo” 

 

A importância dos indivíduos que 

constituem e constroem os 

movimentos, seja na liderança, seja 

na ação individual, o poder dos 

movimentos estão nas pessoas 

agindo de forma organizada e 

coletiva  

 

 

2.5.5.Discutindo os Núcleos de Significação da palavra de Ignácio de Loyola Brandão 

 

Na palavra do escritor Ignácio de Loyola Brandão, três núcleos foram identificados, e 

todos contribuem não apenas para compreender aspectos subjetivos constitutivo dos Direitos 

Humanos, mas também, assim como na palavra da Valéria, um movimento. Dessa vez, não um 

movimento individual, mas social.  

O primeiro ponto, o reconhecimento e o incomodo frente a situação de injustiça 

que promove uma chamado, um alerta, uma denuncia, um convite para uma ação 

transformadora, explicitado de uma forma simples pela fala da Regislaine na história contada 

pelo escritor: “Ninguém vai fazer nada?”. Junto a essa simples fala podemos identificar todos 

os elementos, o reconhecimento da injustiça, o incomodo frente a injustiça, a necessidade da 

ação transformadora e a provocação para que outras pessoas também se mobilizem.  
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O segundo, as diferentes reações violentas frente a esse chamado e à 

organização de um movimento. É fato que a sociedade é violenta, então haverá reações 

violentas às tentativas de transformação. No entanto, o interessante na história contada por 

Ignácio de Loyola é que há reação violenta para com o movimento e de parte do movimento 

para com quem não o adere, e esse é um aspecto extremamente relevante, uma vez que torna 

fácil a compreensão do quanto a violência está impregnada em nossa cultura, o quanto a 

sociedade reage de forma violenta, seja nas mais sutis como ameaças, discriminações e 

exclusões, seja de forma mais grave, como prisões, torturas, etc. Mas, além disso, também 

aponta o quanto se promove injustiças e violências também ao tentar combater as injustiças, 

como no caso da perseguição do garoto que não queria se somar ao movimento.  

Por fim, fecha-se com um núcleo que traz grande contribuição para a compreensão do 

fenômeno e das lutas em Direitos Humanos, a idéia da luta coletiva. Nesse terceiro núcleo é 

possível identificar o quanto a ação transformadora é uma ação coletiva, organizada, o que 

dialoga fortemente com a realidade dos diferentes movimentos de Direitos Humanos que se 

espalham pelo mundo. Se por um lado os movimentos são compostos por indivíduos que o 

constroem, seja no papel de liderança, seja em outros papéis, é fato que a ação 

transformadora é uma ação coletiva, e um dos aspectos subjetivos mais importantes do 

fenômeno dos Direitos Humanos é a consciência da força e da relevância da luta coletiva no 

combate às violações de direito e na construção de uma cultura de paz. Luta coletiva essa que 

não anula a força e a relevância das lutas individuais, elas coexistem, e alimentam-se 

mutuamente.  
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2.6. APRESENTANDO A DIMENSÃO SUBJETIVA DOS DIREITOS HUMANOS  

 

A partir dos núcleos de significação construídos na análise dos cinco depoimentos é 

possível construir importantes reflexões que contribuem para a compreensão acerca da 

dimensão subjetiva do fenômeno dos Direitos Humanos. No entanto, antes de avançar nessas 

reflexões é preciso fazer algumas ponderações que tentam garantir a perspectiva crítica e o 

recorte sócio-histórico dessa análise.  

A primeira delas diz respeito ao próprio contexto e movimento histórico dos Direitos 

Humanos. A história desse movimento inicia-se no pós-guerra quando o mundo ainda 

encontra-se em reconstrução e chocado com as descobertas do que foi o Holocausto e 

tentando encontrar alternativas para superar uma cultura de guerras que se estabelece no 

início do século XX.  

É nesse momento histórico, em 1945, que é criada a Organização das Nações Unidas, 

apresentando como seu propósito básico “reafirmar a fé nos direitos humanos fundamentais, 

na dignidade e valor da pessoa humana”; a ONU é resultado dos esforços de diferentes 

potências mundiais que se colocam a trabalhar em prol da construção de uma cultura de paz e 

no auxilio à resolução de diferentes conflitos no mundo, além de produzir documentos de 

referências e ações a fim de construir  uma nova perspectiva de sociedade.  

Hoje, 72 anos depois, poderia se pensar em uma instituição já madura, no entanto, embora 

seja um pouco mais de sete décadas de trabalho, quando se pensa em termos de história da 

humanidade, a ONU ainda deve ser considerada uma instituição que tem dado os primeiros 

passos na construção de alternativas à sociedade em prol de uma cultura efetivamente de paz. 

Além disso, a ONU, como qualquer outra instituição, produz e reproduz muitas das questões 

presentes na sociedade, muitas vezes questões aos quais ela própria visa combater e 

erradicar, ainda que seja considerada uma das principais instituições que defende e propaga 

os Direitos Humanos ao redor do mundo.  

Foi essa instituição que elaborou e propaga há quase 70 anos o documento mais bem 

aceito em todo o mundo sobre esse tema, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que 

foi apresentada pela Assembléia Geral das Nações Unidas três anos após sua fundação, fruto 

de um longo trabalho conduzido por Eleanor Rooselvet.  

Essa declaração, que apresenta e defende 30 artigos sobre diferentes temáticas que 

representam direitos de todo ser humano a fim de garantir a liberdade e a dignidade a toda e a 

cada pessoa das mais diferentes condições de vida e nações do mundo. A DUDH não inaugura 

essa discussão sobre a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, tais discussões 

já existiam antes dela e estiverem presentes em outros importantes documentos na história da 

humanidade, mas ela inaugura um movimento de abrangência mundial que pauta muitas 

nações e espalha tais ideais e valores pelos quatro cantos do mundo.  

Frente a todo esse cenário, a primeira ponderação a ser feita é a de que a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos é apresentada ao mundo em 1948, fruto de uma série de 

experiências e como resposta a diversos acontecimentos. No momento em que os 
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depoimentos analisados por essa pesquisa são feitos, celebra-se 50 anos da Declaração, ou 

seja, outro momento sócio-histórico. No Brasil, o final da primeira década após o fim da 

ditadura civil-militar, em uma democracia ainda tentando se estabelecer e no enfrentamento de 

muitas questões na busca da construção de um país mais justo.  

Além disso, do momento em que tais depoimentos foram escritos até o momento de serem 

analisados nessa pesquisa, se passaram mais quase 20 anos, o que traz ainda outro cenário e 

outras possibilidades de compreensão, uma vez que nessas últimas duas décadas muito 

aconteceu no Brasil e no mundo em relação à temática dos Direitos Humanos.  

A análise desses depoimentos que serve de base para a compreensão da dimensão 

subjetiva dos Direitos Humanos é feita 69 anos depois que a Declaração é apresentada ao 

mundo e 19 anos depois dos depoimentos serem publicados. Muita coisa mudou, em muito se 

avançou, os Direitos Humanos se colocaram na sociedade contemporânea de diferentes 

formas, já serviram de base para muitas leis, tratados e ações; no Brasil, pautam a 

Constituição de 1988 e, atualmente, disputam um imaginário social polarizado entre a ideia de 

que “os Direitos Humanos servem para proteger bandido” e a ideia de que “os Direitos 

Humanos visam à construção de uma sociedade mais justa e igualitária”.  

Além dessa primeira ponderação, uma segunda se faz igualmente necessária a fim de 

garantir uma análise crítica da dimensão subjetiva dos Direitos Humanos. Praticamente todos 

os depoimentos do livro “Direitos Humanos no Cotidiano” (1998) são depoimentos que falam de 

um determinado lugar.  

São depoimentos de pessoas escolarizadas, militantes, intelectuais, muitos de classe 

média-alta, que ainda que sofram (e sofrem!) as discriminações e exclusões sociais, 

encontram-se em um lugar outro, capazes de construir tais reflexões e de dar voz a essas 

exclusões, fazendo os mais diferentes enfrentamentos necessários e contribuindo 

grandemente para a consolidação dos Direitos Humanos no Brasil, no entanto, falando de um 

determinado lugar que, em uma análise mais profunda, não representam o lugar da maior parte 

da população brasileira, marcada pela profunda desigualdade social, que tem seus direitos 

violados.  

Para compreender melhor essa ponderação, toma-se de exemplo a reflexão sobre o 

depoimento da Elisa Lucinda, um excelente depoimento que traz ótimas contribuições para a 

construção da análise da dimensão subjetiva dos Direitos Humanos, mas que não representa a 

realidade da maior parte das mulheres negras do Brasil. É fato que Elisa tem muito a dizer e a 

contribuir na compreensão sobre a discriminação racial, a exclusão e o preconceito que sofre, 

mas também é notório que a fala dela vem do lugar de uma artista, poetiza, atriz, de classe 

média, intelectual, que vive no Rio de Janeiro, etc. Se estivéssemos diante do depoimento de 

“outra Elisa”, outra mulher negra brasileira, mal escolarizada, trabalhadora de subempregos, 

que vive em uma comunidade em uma cidade qualquer nos confins do Brasil traria, muito 

provavelmente, outros olhares.  

Tais ponderações não visam deslegitimar os depoimentos analisados, mas garantir sua 

perspectiva crítica, seu recorte social e histórico, e afirmar a amplitude das violações dos 
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direitos e a importante e urgente tarefa de dar voz a essas violações a fim de construir outra 

forma de organização social e outra forma de se estabelecer relações em sociedade. 

Postas tais ponderações, inicia-se os esforços para compreender a dimensão subjetiva dos 

Direitos Humanos a partir dos dezenove Núcleos de Significação construídos nas análises dos 

depoimentos de Valéria Polizzi, Ladislau Dowbor, Elisa Lucinda, Regina Cohen e Ignácio de 

Loyola Brandão; depoimentos que serviram como base para o exercício intelectual frente à 

dimensão subjetiva que constitui o fenômeno estudado nessa pesquisa.   

Compreender a dimensão subjetiva de um fenômeno é compreender os sentimentos, as 

sensações, os valores, os costumes, as ideologias, as crença e o imaginário popular que 

referem-se, constituem e são constituídos por determinado fenômeno social, ou seja, é 

compreender os aspectos subjetivos  presentes nesse fenômeno.  

Ao pensar sobre a dimensão subjetiva dos Direitos Humanos o depoimento de Valéria 

Polizzi traz excelentes contribuições, uma vez que não apenas apresenta tais aspectos, mas 

constrói um movimento diante deles. Movimento que é legitimado e ampliado na análise dos 

demais depoimentos analisados nessa pesquisa.  

Um dos principais aspectos subjetivos que constituem o fenômeno dos Direitos Humanos 

está vinculado à violência. O fenômeno dos Direitos Humanos é pensado, sobretudo, onde há 

a violação desses direitos. Em diferentes depoimentos foi possível identificar a questão da 

violência, mas nos depoimentos de Ladislau Dowbor e de Elisa Lucinda esse aspecto ficou 

mais evidente, quando expõem as características de uma sociedade violenta, que utiliza 

mecanismos igualmente violentos para combater a violência, quando denunciam que o próprio 

Estado é violento para com seus cidadãos, que estabelecem entre si relações que também são 

violentas.  

Por isso, pode-se iniciar essa reflexão a partir da análise da violência como o grande 

substrato da dimensão subjetiva dos Direitos Humanos, a violência e o como ela atravessa 

e afeta a vida das pessoas das mais diferentes formas. A violência presente na exclusão e na 

discriminação, a violência que gera uma sensação de desproteção e ameaça, a violência que 

produz sofrimento e sentimento de impotência, e por fim, a violência que destitui do ser 

humano a própria condição de humano para se efetivar enquanto tal.  

A violência que se expressa e se concretiza de maneiras mais sutis ou mais graves, que 

vai do sofrimento frente ao sentimento de exclusão à violência física, à tortura, como no caso 

da ditadura militar, e ao estupro, uma importante questão de violência sofrida pelas mulheres 

ainda bastante presente nos dias de hoje. 

Segundo a UNICEF Brasil, dentre os tipos violências, pode-se considerar a tortura, a 

violência psicológica, a discriminação, a violência sexual, a violência física, a negligência e o 

abandono, o trabalho infantil, e o tráfico de crianças e adolescentes. Esse recorte contribui para 

a compreensão de que a violência possui diversas expressões, além dessas pode-se pensar 

na violência verbal, na privação da liberdade, e até mesmo em recortes específicos, assim 

como a UNICEF faz o recorte da criança e do adolescente, pensar a violência contra a mulher, 
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com os idosos, com a população LGBT, com as pessoas com deficiência, com as população 

em situação de rua, etc.  

Compreender essas diversas expressões da violência é de extrema importância para a 

garantia da perspectiva crítica da dimensão subjetiva dos Direitos Humanos, uma vez que toda 

e qualquer situação de violência é uma situação de violação de direitos; e que, por ser seu 

grande substrato, os Direitos Humanos estão presentes e são identificados justamente nas 

situações onde ocorrem a sua ausência e sua negação, a violação de tais direitos. 

As violências se manifestam na sociedade não apenas nas relações e nos conflitos 

pessoais, mas, sobretudo, na relação do Estado e das instituições (públicas ou não) para com 

as pessoas. A organização social contemporânea continua sendo uma organização violenta; 

que faz uso de mecanismos e instituições violentas de controle social e que constrói relações 

inter e intrapessoais igualmente violentas.    

O reconhecimento de uma sociedade extremamente violenta e o desejo de supressão de 

tal violência é um importante aspecto para a compreensão da dimensão subjetiva dos direitos 

humanos, uma vez que expressam o como essa violência afeta as pessoas e o como as 

pessoas se posicionam e se relacionam frente as mais diversas situações de violência que 

vivenciam direta ou indiretamente.  

Além da identificação da violência como o substrato da dimensão subjetiva dos direitos 

humanos, a análise dos depoimentos levou a compreensão de um movimento que se constitui 

como um caminho subjetivo no qual se constrói essa dimensão.  O gráfico a seguir busca 

facilitar a compreensão desses fenômenos e desse movimento:  

 

Gráfico 1: O movimento subjetivo da construção dos Direitos Humanos 

 

 

 

 

Seguindo o movimento identificado na análise dos núcleos de significação de Valéria, 

parte-se da compreensão que um dos aspectos subjetivos é a expressão da condição de 

sofrimento vivenciado pelo sujeito que está em situação de violação de direitos, ou seja, 
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o como essa violência tão presente na sociedade se expressa naquela singularidade. Essas 

expressões singulares que geram fenômenos como a humilhação social citada pelo Prof. José 

Moura, e os sentimentos de frustração, raiva, impotência, tristeza, injustiça, entre outros, que 

são constitutivos do fenômeno dos Direitos Humanos.  

Valéria usa uma expressão que abrange toda a potência desses sentimentos negativos ao 

dizer “estar existindo sem existir”, o sentir-se violentada tira de si a própria existência enquanto 

um ser humano, enquanto uma pessoa em que a vida pulsa e acontece. Há nessa expressão 

uma das características mais significativas da dimensão subjetiva dos Direitos Humanos: a 

destituição da condição de ser humano, fruto da situação de violência sofrida.  

Portanto, outro aspecto subjetivo importante do fenômeno dos Direitos Humanos é a 

conscientização frente à própria situação de violação de direitos. Essa conscientização é 

peça-chave dos Direitos Humanos, não é possível superar a violação sem a conscientização, 

sem que se compreenda os mecanismos de violência sob o qual se está submetido. Tal 

conscientização vem desde o reconhecimento da situação de violência e injustiça até a 

importante compreensão de que essa situação não é uma questão pessoal, mas social.  

A dimensão subjetiva dos Direitos Humanos se expressa também na compreensão de que 

as violências não são vividas apenas individualmente, mas configuram-se enquanto um 

fenômeno social que afeta diferentes pessoas de diferentes maneiras, embora cada uma 

expressará a violência sofrida de determinada forma;a violência é um fenômeno social que 

ataca determinados coletivos e não um fenômeno individual vivenciado exclusivamente por 

determinada pessoa.  

Esse movimento se expande, subjetivamente, uma vez que promove a libertação do sujeito 

ao compreender que a violência que sofre é também uma questão social, e a partir dessa 

conscientização, o sujeito deixa de não se sentir alguém (existir sem existir) para além de 

passar a se sentir alguém, sentir-se alguém pertencente a um grupo (passa a existir e a existir 

com os outros), ou seja, deixa a condição de exclusão/isolamento que o enfraquece e passa a 

condição de membro de um coletivo, o que o fortalece e o empodera frente à própria condição 

de violação de direitos. Nesse sentido, os sentimentos de solidariedade, cumplicidade e 

empoderamento é outro aspectos subjetivo relevante que deve ser considerado.  

Após compreender a situação de violência, a conscientização frente a violação de direitos e 

a compreensão de que tal fenômeno é coletivo, esse movimento construído a partir da análise 

do depoimento de Valéria segue para a afirmação do desejo de transformação, um chamado 

para a luta, esse desejo de transformação é encontrado nos núcleos de significação não 

apenas no depoimento de Valéria, mas nos cinco depoimentos analisados. Regina Cohen 

apresenta fortemente a necessidade e a presença do desejo de mudança, inclusive ao citar a 

criação das leis como a expressão de uma intenção e não de uma garantia de transformação.  

O desejo de transformar a realidade e de combater as mais diversas expressões de 

injustiça é também um relevante aspecto subjetivo do fenômeno dos Direitos Humanos, que 

parte da compreensão e da denuncia da violação de direitos, mas expressa também o desejo 

da supressão de tais violências.  
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Por fim, encerrando o movimento apresentado na análise do depoimento de Valéria, e 

ratificado em outros depoimentos, o desejo da transformação e do combate às injustiças 

desdobra na necessidade da ação transformadora. Todos os depoimentos apresentam a 

importância da construção de ações que visam o enfrentamento e a superação das mais 

diversas violências identificadas e trabalhadas junto às temáticas dos Direitos Humanos. 

Ignácio de Loyola Brandão, ao fazer tal reflexão apresenta, ainda, uma importante 

característica dessa ação transformadora: além de ser uma ação individual, é também uma 

ação coletiva e organizada.   

O fenômeno social dos Direitos Humanos pode ser compreendido por toda sua trajetória 

histórica, suas pautas, suas lutas, suas denuncias e suas reinvidicações, bem como 

compreendido a partir das grandes instituições e movimentos que são porta-vozes e propagam 

os Direitos Humanos nos mais diferentes lugares do mundo, porém, é possível compreender o 

fenômeno dos Direitos Humanos a partir, também, de sua dimensão subjetiva, a dimensão que 

se debruça a compreender os aspectos subjetivos que constituem e são constituídas por esse 

fenômeno, dialeticamente.  

No exercício intelectual de analisar alguns depoimentos do livro “Direitos Humanos no 

cotidiano”, organizado por Roseli Fischmann, e tentar, a partir deles, compreender a dimensão 

subjetiva dos Direitos Humanos, foi possível compreender um significativo movimento e suas 

características que constroem o que conhecemos como Direitos Humanos.  

Esse movimento parte da compreensão de que vivemos em uma sociedade extremamente 

violenta que, em muitas situações, retira do ser humano sua condição de ser humano. 

Compreender tal violência promove um processo de conscientização das diversas situações de 

violação de direitos que são vivenciadas por muitas pessoas, de diferentes maneiras em 

distintos lugares e frente a inúmeras questões. Essa conscientização traz também outro 

aspecto importante aos Direitos Humanos, a compreensão de que a violação de direitos não 

acontece com os indivíduos de forma singular e isolada, mas com determinados grupos e 

coletivos, que se organizam solidariamente e fortalecem o desejo de transformação social que 

se manifesta nas diferentes ações, individuais e coletivas, e que tentam, organicamente, 

denunciar e superar as diversas práticas de violência promovidas na sociedade, bem como 

construir uma sociedade não-violenta, em que o respeito à diversidade, à igualdade e à justiça 

estejam presentes em todas as relações, seja entre o Estado e os indivíduos, seja com outras 

instituições, seja entre as pessoas.  

A dimensão subjetiva dos direitos humanos expressa a violência, a conscientização, a 

força coletiva, o desejo de transformação e a ação transformadora de uma sociedade 

estruturalmente violenta, injusta e desigual. Há, por um lado, uma carga subjetiva negativa 

presente no fenômeno dos Direitos Humanos, como o sofrimento, a raiva, a injustiça, a 

impotência e a tristeza, mas tais sentimentos negativos coexistem com uma carga subjetiva 

altamente positiva, de superação, de luta, de esperança, de solidariedade, de cumplicidade e 

na crença de que outra sociedade, mais justa e mais igualitária, é possível.    
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3. DIÁLOGOS ENTRE OS DIREITOS HUMANOS E A EDUCAÇÃO  

 

São diferentes as possibilidades de estabelecer relações entre a Educação e os 

Direitos Humanos e historicamente muitos pesquisadores e pesquisadoras já se debruçaram 

sobre esse tema, por vezes investigando a Educação como um dos Direitos Humanos, outras 

estudando as relações da violação, da defesa e da consolidação dos Direitos Humanos na e 

pela Educação, por meio da instituição escolar. 

Nessa pesquisa, a construção desses diálogos entre Direitos Humanos e Educação 

localiza-se nesse segundo âmbito; e para isso, a reflexão se organizou a partir de três tópicos: 

o primeiro, ao considerar o modelo tradicional de Educação e refletir sobre o quanto a própria 

escola é, historicamente, um espaço de violação de Direitos Humanos; o segundo, apontando 

as reflexões acerca da importância dos Direitos Humanos como perspectivas para novos 

projetos educativos, e o terceiro, ao apontar a importância das escolas para a efetivação dos 

Direitos Humanos.  

Tais relações foram construídas considerando o olhar sobre a dimensão subjetiva dos 

Direitos Humanos, objeto dessa pesquisa, destacando os aspectos subjetivos produzidos e 

reproduzidos no contexto escolar a fim de aprofundar os diálogos entre os Direitos Humanos e 

a escola. Diálogos estabelecidos a partir das contribuições de sua dimensão subjetiva que se 

constitui e é constituída, também, pelas relações formais e informais que se estabelecem no 

cotidiano escolar.   

Para começar, é importante posicionar o que se compreende por Educação nessa 

etapa da dissertação. Educação aqui é compreendida em seu aspecto amplo, não apenas 

como a educação escolar, mas como algo que acontece por toda a parte, onde houver redes e 

estruturas sociais de transferência de saber de uma geração a outra (BRANDÃO, 2012). 

Dessa maneira, compreende-se aqui a educação como o processo pelo qual nos 

apropriamos da cultura, seja a educação formal em que nos apropriamos também de 

conteúdos clássicos produzidos pela humanidade nos bancos escolares, seja a educação 

informal, em que diferentes valores, crenças e costumes são aprendidos em diferentes 

espaços educativos. No entanto, vale ressaltar que essa aprendizagem se dá, 

majoritariamente, por meio da imposição da cultura hegemônica de determinado período 

histórico nesses diferentes contextos, sobretudo na escola. 

Para Mezáros (2010), os processos educacionais estão intimamente ligados aos 

processos sociais mais abrangentes de reprodução, tanto que as pequenas mudanças nas 

propostas de Educação nunca propõem rupturas com um sistema de produção a fim de 

privilegiar outro, mas fazem pequenos ajustes, a fim de corrigir algum detalhe defeituoso na 

ordem estabelecida, de forma a manterem intactas as determinações estruturais fundamentais 

da sociedade como um todo.   

Tal perspectiva crítica é importante para compreender o quanto os processos 

educativos e a escola estão intimamente ligados a ordem social e trabalham para sua 
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manutenção, em uma relação dialética nas quais constituem essa ordem social e são por ela 

constituídos.  

Esses processos são, muitas vezes, vistos como exclusividade das atividades 

escolares, mas em uma melhor análise, pode-se verificar que toda e qualquer relação humana 

carrega em si a potencialidade para se constituir enquanto um processo educativo. E este é 

outro aspecto importante incorporado a concepção de educação dessa pesquisa, uma vez que 

considera que todas as relações podem ser educativas e que se elas podem, por um lado, 

buscar manter a organização social e reproduzir as marcas da violência tão presentes na 

sociedade, por outro, podem significar a construção de resistência, de conscientização, de 

acolhimento e de superação dessas violências.  

No entanto, embora se compreenda a expansão dos processos educativos e os 

diferentes contextos e suas relações de aprendizagem que se caracterizam como espaços e 

relações educativas, as reflexões aqui elaboradas adotaram o espaço da escola e as relações 

escolares como objeto da reflexão da relação entre a Educação e os Direitos Humanos.  

A instituição escolar é, historicamente, um tradicional campo de pesquisa e intervenção 

em Psicologia, desde a prática dos psicologistas antes da regulamentação da profissão em 

1962, às tradicionais intervenções tão bem denunciadas e criticadas pela professora Maria 

Helena Souza Patto (2000) em relação à questão da produção do fracasso escolar que 

marcaram as quatro primeiras décadas da profissão no Brasil e, infelizmente, perduram até 

hoje sob novas roupagens, até as novas propostas de compreensão da instituição escolar e 

suas relações, que pressupõem outros olhares enquanto pesquisadoras e outras intervenções 

enquanto psicólogas.  

A proposta dessa reflexão não foi fazer um levantamento histórico da construção da 

instituição escolar, mas partir da compreensão das diferentes realidades que se tem da escola 

na atualidade e das profundas desigualdades encontradas no difícil cenário da Educação 

brasileira para construir as reflexões de sua interface com a temática dos Direitos Humanos, 

explorando algumas de suas características.  

Sobre essas diferentes realidades, o professor José Carlos Libâneo (2012), em seu 

artigo “O dualismo perverso da escola pública brasileira: escola do conhecimento para os ricos, 

escola do acolhimento social para os pobres” apresenta uma série de reflexões acerca da 

construção da realidade da Educação brasileira e suas diversas expressões nos diferentes 

tipos de escola que retratam a profunda marca da desigualdade social no país. No entanto, 

para além das marcas dessas “macro-desigualdades” expressas pela presença da 

desigualdade social nas diferentes realidades escolares, essas reflexões visam compreender 

também as “micro-desigualdades” que se produzem e reproduzem nas relações escolares, seja 

nas escolas dos ricos, seja nas escolas dos pobres, como marcas da manifestação da violência 

exposta como uma das principais características da expressão e constituição da dimensão 

subjetiva dos Direitos Humanos.   
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3.1. Os Direitos Humanos e a escola tradicional  

 

Atualmente se enfrenta um sério momento de crise no modelo tradicional de Educação, 

denunciado já há algumas décadas por Paulo Freire (2011) e que se agrava ainda mais no 

Brasil com todos os movimentos que a Educação sofre com a guinada neoliberal desde os 

anos 90. Não há um(a) grande pesquisador(a)/ educador(a) que defenda o atual modelo de 

Educação que pauta a organização das escolas brasileiras. Há sim, muitos movimentos de 

desconstrução desses modelos e muitas tentativas de encontrar alternativas para as escolas 

em todas as regiões do Brasil, movimentos esses muito bem representados no documentário 

“Quando sinto que já sei” (LIMA, LOVATO e PERES, 2014), que registra diferentes iniciativas 

que tentam encontrar novas maneiras de organizar o cotidiano escolar, seus conteúdos 

lecionados, a maneira de aprender e, sobretudo, as relações interpessoais no interior da 

escola.  

   Esse não é um movimento apenas nacional, Summerhill na Inglaterra e a Escola da 

Ponte em Portugal são escolas internacionais famosas que servem de exemplos dessa busca 

por tais desconstruções e reconstruções ao redor do mundo, assim como outras iniciativas, 

compartilhadas no livro “A volta ao mundo em 13 escolas” (GRAVATÁ et al 2013), que 

investiga diferentes iniciativas pelos quatro cantos do mundo. No entanto, ao pensar a 

Educação no Brasil e no mundo, ainda predomina o modelo tradicional de ensino, tão bem 

explorado e criticado por muitos/as educadores/as e pesquisadores/as em diferentes obras.  

Perdura ainda nesse início de século XXI um modelo de Educação dos séculos XIX e 

XX, com novas roupagens, com algumas ferramentas tecnológicas, com diferentes expressões 

e características, mas ainda o modelo de educação bancária, tecnicista e alienante denunciado 

há cinco décadas por Paulo Freire (2011).   

Cada vez mais é percebido um aparelhamento da escola com o sistema do capital 

(MEZÁROS, 2012), com o mercado de trabalho; seja na escola do pobre, que preparará as 

crianças e os adolescentes para ocupar os cargos de subempregos da sociedade, seja na 

escola dos ricos, com cada vez um foco maior nos vestibulares das grandes universidades 

públicas e com foco no desenvolvimento de habilidades e competências para a formação de 

crianças e adolescentes que ocuparão cargos de gestão e liderança no mundo do trabalho 

anos mais tarde.  

Dialogando com Libâneo (2012) pode-se afirmar que, na escola dos pobres, a falta de 

estrutura e a lotação das salas de aula apontadas por muitos e extremamente presente no 

imaginário social, somadas ao total descompasso com a realidade vivida pelas crianças e pelos 

adolescentes que resulta na falta de sentido frente ao conteúdo aprendido, bem como as 

dificuldades de ingressar no mundo do trabalho de outro lugar que não o dos subempregos 

gera um grande desencanto da juventude com a escola e seu papel em sua vida. Por outro 

lado, na escola dos ricos, embora por vezes (mas nem sempre) com melhor estrutura e com 

todo o foco nas atividades que visam a preparação para o vestibular, o aprendizado de 
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idiomas, cursos de liderança, educação financeira, etc, que buscam preparar essa juventude 

para ocupar outro espaço no mundo do trabalho, também não encanta as crianças e os jovens.  

Tanto na escola dos ricos como na escola dos pobres identifica-se um desencanto 

frente à própria vivência escolar. A escola carece de sentido, cada vez mais as atividades de 

cunho esportivo e artístico perdem espaço, não há tempo livre, há pouco incentivo ao 

protagonismo e a experiência escolar segue passiva, de modo que estudantes, professores e 

gestores seguem um protocolo que não lhes faz sentido, mas que os engessam nas tantas 

normas que são obrigados a cumprir. A escola tornou-se, como diz o educador Tião Rocha no 

documentário citado acima: “um serviço militar obrigatório aos sete anos de idade”. (LIMA, 

LOVATO e PERES, 2014) 

No entanto, o objetivo aqui é apenas caracterizar essa escola tradicional e não 

necessariamente aprofundar nessa reflexão, uma vez que grande parte da população brasileira 

carrega em sua história as memórias do que foi ser escolarizado em um modelo tradicional de 

ensino. O objetivo é pensar, sobretudo, as relações interpessoais existentes no interior desse 

modelo tradicional, o como a violência se expressa nessas relações e o quanto esse modelo de 

escola tem cometido a violação dos Direitos Humanos, seja nas escolas dos ricos, seja nas 

escolas dos pobres, embora, obviamente, nas escolas dos pobres essa violação seja mais 

evidente, mais ampla e mais grave.  

Ao pensar sobre as marcas da violência que permeiam as relações escolares no 

modelo tradicional de ensino, busca-se a memória das experiências escolares, desde a 

posição de estudante em alfabetização até o momento em que esse pesquisador atuou como 

psicólogo escolar, e a partir desse olhar crítico sobre a própria experiência nessa instituição, 

parte-se da ideia de que a escola, entre outras características, tornou-se uma instituição 

disciplinadora e padronizadora, uma instituição que desenvolveu diversos mecanismos para 

lidar com os constantes episódios de violência que ocorrem em seu cotidiano. Sejam as 

violências verbais, físicas ou psicológicas.  

Para compreender tal fenômeno, é necessário apenas resgatar na memória a lógica 

policialesca e punitiva da escola, as regras e a ênfase nas ameaças e nos castigos àqueles 

que as descumprem. Se antigamente a violência física era naturalizada pela instituição escolar 

e pelas famílias que ali depositavam seus filhos, hoje em dia ela já não é mais aceita, porém, a 

violência segue extremamente presente, expressa de outras formas mais sutis, por vezes, 

oculta.  

É importante superar a visão de que a violência que acontece na escola se estabelece 

apenas nos conflitos inerentes às relações entre os estudantes ou dos estudantes com os 

professores, expressas como violência física ou verbal, como episódios descolados de uma 

realidade de violência institucional que se manifesta nas relações, bem como a expressão de 

uma violência social que extrapola os muros da escola (CANDAU et al 2013).  

No entanto, essas violências são exercidas, sobretudo, frente aqueles que são 

considerados diferentes. Uma das principais tensões colocadas na escola é a tensão entre a 

igualdade e a diversidade, que, no modelo tradicional de ensino, são tratadas de forma 
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perversa. Nesse modelo, as diferenças são repreendidas, invisibilizadas ou ignoradas, 

enquanto a ideia da igualdade caminha na lógica de padronizar ou homogeneizar as pessoas. 

Tais processos são duplamente violentos ao não permitirem a expressão autêntica do ser com 

suas características singulares e ao forçá-lo a se enquadrar em determinados padrões.  

Essa visão equivocada de lidar com a tensão entre igualdade e diferença é 

brilhantemente explorada pela professora da PUC-RJ, Vera Candau (2008, p. 109) que afirma 

que atualmente “não se pode mais pensar numa igualdade que não incorpore o tema do 

reconhecimento das diferenças, o que supõe lutar contra todas as formas de preconceitos e 

discriminações”.   

Essa dificuldade em lidar com as diferenças e a postura violenta em construir padrões 

e enquadrar o comportamento dos estudantes tem gerado, entre outras questões, um 

preocupante cenário que é o fenômeno da crescente patologização e medicalização na 

Educação; afinal, nunca tantas crianças e adolescentes foram diagnosticados e medicados 

com patologias relacionadas à saúde mental como nos dias de hoje.  

Por outro lado, nesse contexto violento e promotor de doenças (inclusive mentais) 

nunca houve, também, tantos professores diagnosticados, medicados e afastados. Tanto que 

na rede pública do Estado de São Paulo foi criada uma categoria de profissionais, as 

professoras readaptadas, que voltam ao trabalho do afastamento médico (psiquiátrico), mas 

que não podem mais atuar em sala de aula para lecionar. Ou seja, a escola tem se tornado 

uma instituição promotora de doenças, e isso é de uma violência psicológica tremenda.       

Como instituição disciplinadora e padronizadora, a escola tradicional pouco dá espaço 

para a experiência democrática, para o debate, a expressão autêntica e o convívio com as 

diversidades. O bullying torna-se cada vez mais uma preocupação para as famílias, os 

estudantes, as professoras e as gestoras devido, principalmente, ao seu requinte de crueldade. 

Dentre as tantas violências que permeiam a escola e que têm se tornado um dos problemas 

centrais dessa instituição, o bullying se apresenta como mais um tipo de violência nas relações 

escolares; uma violência produzida e reproduzida nas relações entre crianças e adolescentes 

que se espalha por todos os ciclos das escolas a partir dos comportamentos agressivos e 

intencionais que são repetidos por um longo período e que acontecem em relações de poder 

que, em muitos casos, deixam conseqüências muito sérias em suas vítimas (CANDAU et al, 

2013).    

Por todos esses diferentes fatores, o modelo tradicional de escola tem se consolidado, 

historicamente, como mais um espaço social onde o Estado, por meio das políticas 

educacionais e de seus servidores que convivem naquela instituição, tem cometido a violação 

dos Direitos Humanos. 

Partindo das características e do movimento identificado como constitutivos da 

dimensão subjetiva dos Direitos Humanos no capítulo anterior, é possível estabelecer algumas 

relações significativas do como a escola tem sido promotora da violação desses direitos.  

Primeiro, a identificação da escola como uma instituição que é violenta e em que os 

diferentes tipos de violências se fazem presentes em sua organização e em seu cotidiano, 
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violências essas que destituem do sujeito a condição de sujeito, coisa que a escola faz muito 

bem ao tornar as crianças e os adolescentes altamente passivos e propor/impor uma mesma 

maneira de comportamento para todos.  

Essa questão remete diretamente as reflexões construídas a partir do depoimento de 

Ladislau Dowbor em dois aspectos significativos, um deles referente ao núcleo de significação 

em que ele apresenta que a sociedade é violenta e apresenta mecanismos violentos para 

combater a violência, o que é facilmente identificado na realidade da organização escolar com 

todas as suas características policialescas que vai desde o regimento interno centrado nas 

sanções como advertências e suspensões até a presença de diferentes fiscais e a total 

ausência de liberdade para se fazer escolhas dentro da escola, suas grades, etc.  

Além disso, Dowbor também traz o quanto é preciso destituir do outro a condição de 

sujeito para violentá-lo, e a escola faz isso com eficiência ao padronizar, submeter, 

homogeneizar, punir e tornar o estudante cada vez mais submisso e passivo, impedindo sua 

expressão autêntica e transformando-o num objeto, fatos esses que além de comprometer os 

projetos pedagógicos e processos de aprendizagem, acaba por facilitar que as diferentes 

situações de violação de direitos se estabeleçam tão cotidianamente no dia-a-dia escolar.  

Um segundo ponto de análise, um dos principais aspectos da dimensão subjetiva dos 

Direitos Humanos, a conscientização da situação da violação de direitos, que parte, sobretudo, 

de uma perspectiva crítica da realidade e acolhedora frente às diversidades, não é encontrada 

na escola. Essa perspectiva, enquanto instituição, a escola tradicional não tem. Por vezes, 

iniciativas particulares de algumas professoras ou pequenos projetos buscam construir essa 

perspectiva crítica e acolhedora, mas enquanto um projeto efetivamente institucional, o modelo 

tradicional de escola não tem. Pelo contrário, a escola é uma instituição onde os preconceitos e 

discriminações sociais são não apenas reproduzidos, mas por vezes, aprendidos.   

Esse aspecto da importância da conscientização da situação de violência, encontrado a 

partir das análises do depoimento de Valéria Polizzi e que constitui o ponto de partida do 

movimento identificado na dimensão subjetiva dos Direitos Humanos deveria ser, em tese, um 

dos principais objetivos da escola, mas não, a escola (re)produz as violências de forma velada 

e contribui para a naturalização, a invisibilidade e a individualização do fenômeno da violência 

que se manifesta a todo instante. Caberia à escola criar espaços para que crianças e 

adolescentes compreendessem as violências que sofrem, caberia a escola acolher essas 

demandas, mas ela caminha na lógica oposta.  

Outra característica importante da dimensão subjetiva dos Direitos Humanos 

identificada nessa pesquisa é a consciência de que a violência sofrida não é fruto de uma 

experiência individual/pessoal, mas sim coletiva; e essa característica também não é explorada 

na escola tradicional, que, mais uma vez, caminha na direção oposta e trata as questões quase 

sempre como episódios isolados e conflitos pessoais, que não incentiva a organização 

estudantil ou a construção de coletivos, a troca entre os pares, seja entre os estudantes, seja 

entre as professoras; a escola é uma instituição que pouco promove efetivamente o encontro, a 

troca, o espaço para a partilha e a acolhida.  
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Esses apontamentos dialogam com a questão da importância da construção da ideia 

de coletividade, também encontradas no depoimento de Valéria e bastante exploradas no 

depoimento do Ignácio de Loyola Brandão. A escola, ao tornar os episódios de violência 

conflitos pessoais, individualiza um processo que é coletivo. Na escola tradicional, os espaços 

de encontro são escassos, e as atividades são predominantemente realizadas de forma 

individual. Não há diálogo, não há consciência de coletivo, e isso contribui imensamente para 

que aqueles que estão em situação de violação permaneçam na crença de que aquele 

sofrimento é um problema particular, oriundo de sua condição, e sofra isoladamente por isso.  

Por fim, o modelo tradicional de escola não apenas não atua como uma instituição que 

promove vivências e desenvolve práticas que visam à conscientização das diversas situações 

de violência a fim de despertar o desejo da transformação dessa realidade, potencializar esses 

desejos e promover ações transformadoras, como se tornou uma instituição que promove 

práticas repressoras aos desejos e ações que buscam a transformação da realidade. Suas 

regras, sua organização, a maneira como estabelece e mantém as relações interpessoais em 

seu cotidiano caminham na contramão da construção dos desejos e das ações 

transformadoras, tão caras a dimensão subjetiva dos Direitos Humanos, a expressão última da 

finalidade da existência dos Direitos Humanos na sociedade, a expressão da esperança, do 

desejo de mudança. 

Em todos os depoimentos analisados a questão do desejo de transformação e a ação 

transformadora se fizeram presentes em maior ou menor intensidade, essas características, 

além de constituírem o movimento identificado na dimensão subjetiva dos Direitos Humanos, 

são o grande ponto de impacto dos Direitos Humanos, uma vez que nela se carrega a 

esperança da mudança da condição de violação de direitos para a construção da cultura de 

paz, e a escola tradicional mais uma vez caminha na direção contrária, reprimindo, não 

incentivando, excluindo, punindo e não proporcionando a possibilidade da transformação, da 

manifestação do desejo, tão pouco das ações transformadoras, tão importantes à expressão da 

intenção dos Direitos Humanos.  

Sendo assim, pode-se afirmar que a escola tradicional, que perdura praticamente o 

mesmo modo de funcionamento há dois séculos, se consolidou como uma instituição onde há 

a violação de Direitos Humanos. A crise na Educação, as promessas de campanha e os 

seguidos descasos da classe política brasileira que fecha os olhos para essa realidade há 

tempos endossam essa violação de direitos humanos que começa desde aquela criança ou 

aquele adolescente que não tem acesso à escola, uma vez que a Educação é um direito, e 

segue frente às diferentes dimensões da violência exercida pela escola e explorada acima, 

violências essas que afetam toda a comunidade escolar.  

Nessas reflexões, o exercício de análise sobre a relação do modelo tradicional de 

escolas e suas práticas, seus processos e suas relações que preconizam a violação de direitos 

humanos não caminha na lógica de culpabilizar as pessoas que compõem essa instituição, 

mas sim escancarar uma cultura escolar e um sistema de Educação que produz essas 

pessoas, fruto das próprias experiências escolares e de formações que reproduzem tais 
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violências. Embora as pessoas sejam aquelas que efetivamente cometem a violação de 

direitos, culpabilizá-las seria invisibilizar o sistema que as produzem e tomar como ação 

individual um fenômeno que é social e está presente em todas as escolas tradicionais, não 

apenas nas escolas dos pobres, mas também nas escolas dos ricos, não apenas nas escolas 

brasileiras, mas nas escolas tradicionais ao redor do mundo.  

 

 

3.2. A importância dos Direitos Humanos para a construção de uma nova escola  

 

  Conforme se discutiu no subitem anterior, a história da Educação brasileira é marcada 

pela violência, pela opressão e pelas desigualdades, desde seu princípio com a educação 

jesuítica durante o período de colonização até o momento atual, ainda que com muitos 

avanços e muitas experiências inovadoras e transformadoras realizadas com sucesso Brasil 

afora.  

 O papel da educação escolar na constituição do sujeito é determinante, uma vez que 

ela é uma das grandes responsáveis pela mediação entre o indivíduo e a sociedade durante o 

seu processo inicial da vida das pessoas e é a principal instituição de formação da sociedade. 

A escola sintetiza todos determinantes sócio-históricos aos quais, com a universalização do 

acesso à escola, todos os indivíduos estão submetidos, tornando-se um dos maiores espaços 

de socialização na sociedade contemporânea.  

 Ainda que a Educação seja fundamental para a sociedade e para o indivíduo, refletir 

sobre ela pode ser frustrante diante do seu cenário atual, uma vez que a crise na Educação se 

espalha, não só pelo Brasil, mas nos mais diferentes países do mundo. Tal crise, que se coloca 

a partir do choque do encontro entre os novos sujeitos que se relacionam com um velho 

mundo, é apontada por Arent (2000) como uma possibilidade de se construir um pensamento 

crítico, que, feito sem preconceitos, promove um julgamento direto da realidade em busca de 

novas respostas.  

 Nesse contexto de crise, os diálogos entre os Direitos Humanos e a Educação, que 

historicamente culminaram nas ações e propostas da Educação em Direitos Humanos (EDH) 

se apresentam, de certo modo, como resposta, tanto no contexto educacional como no social. 

Se por um lado identificamos a crise na Educação brasileira (e mundial), por outro é preciso 

refletir sobre as suas mais diferentes potencialidades e sobre o seu papel central na 

transformação do Brasil. 

 Felizmente, a Constituição Federal garante uma educação laica e gratuita a todos os 

cidadãos brasileiros, o que já é uma grande e significativa conquista na perspectiva da EDH. 

Além disso, a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) afirma que a 

escola é um espaço privilegiado de ação pedagógica e vivência dos direitos humanos. 

Infelizmente, porém, ainda existe uma distância muito grande entre o que está posto na lei e o 

que acontece no cotidiano dos pátios e das salas de aula das escolas espalhadas por todo o 

território brasileiro.  
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 O papel da Educação como prática transformadora que coloca o educando como 

sujeito de sua própria história e consciente de seu papel ativo na sociedade que está inserido é 

fato comum e amplamente reconhecido, bem como as grandes contribuições que a EDH tem 

para essa perspectiva ao propor uma formação ética, crítica e política no processo educacional 

que, como afirma Freire (2011), deve optar por se organizar de maneira a garantir uma 

educação para a liberdade, valorizando a formação do homem-sujeito, permitindo ao homem 

construir-se como pessoa, transformar o mundo e estabelecer relações de reciprocidade.  

 Com isso, as propostas para a inserção da EDH como uma perspectiva educativa para 

as escolas almejam produzir ações que proporcionem vivências de empoderamento pautado 

em valores democráticos e republicanos, construindo estratégias para que os Direitos 

Humanos se tornem temas desenvolvidos transversalmente no currículo escolar, em atividades 

interdisciplinares ou transformando-se em conteúdos de matérias específicas, além das ações 

de caráter democrático e participativo por parte da gestão da escola, além da importância do 

acesso a uma educação básica de qualidade, laica e gratuita a todos os brasileiros, 

extrapolando a simples inserção de uma disciplina de Direitos Humanos do currículo escolar 

(DNEDH, 2013). 

 Nesse sentido, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos é categórico, e 

propõe que “a educação em direitos humanos deve ser um dos eixos norteadores da educação 

básica e permear todo o currículo, não devendo ser reduzida à uma disciplina ou à área 

curricular específica”. (PNEDH, 2010). Dessa forma, busca-se esclarecer que pensar as 

contribuições dos Direitos Humanos à criação de uma nova escola não se limita a contribuições 

e transformações em termos de conteúdos escolares, mas em um repensar a própria estrutura, 

organização e o funcionamento da escola de acordo com os princípios fundamentais dos 

Direitos Humanos.  

 Ainda que as contribuições da EDH para a Educação sejam significativas e bastante 

objetivas, os temas em Direitos Humanos muitas vezes são alvos de polêmica e encontram 

grande resistência para serem introduzidos na educação formal, como pode se perceber nos 

processos que culminaram na elaboração do Plano Nacional de Educação em 2014 com as 

metas para os próximos 10 anos da Educação brasileira, em que algumas propostas que 

deixariam explícitas algumas das temáticas dos Direitos Humanos e significariam um avanço 

para a inclusão de tais discussões no contexto escolar foram deixadas de fora, sendo trocadas 

por afirmações mais abrangentes, ou todo o trabalho dos Legislativos municipais para evitar a 

presença de algumas discussões, como a questão da diversidade sexual, de gênero, de 

história da África, entre outros, nos Planos Municipais de Educação. 

 Por mais que as propostas da Educação em Direitos Humanos sejam ousadas e 

promissoras, é preciso (re)conhecer as dificuldades e enfrentamentos que precisam ser feitos 

para sua introdução, uma vez que para compreender a escola é preciso compreender a 

sociedade e o contexto histórico no qual ela está inserida. Portanto, é preciso reconhecer que a 

EDH exerce um papel de resistência e de perspectiva de transformação na Educação de um 

país como o Brasil, que foi construído e carrega como grandes marcas o conservadorismo e a 
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profunda desigualdade social.   

 Nesse sentido, se por um lado as temáticas que historicamente são pauta das lutas 

pela defesa e promoção dos Direitos Humanos precisam se fazer presentes no contexto 

escolar em forma de conteúdo, por outro, pensar a Educação em Direitos Humanos é pensar 

uma perspectiva de educação escolar, que vai para muito além de reformular currículos ou 

defender quais são os conteúdos que devem estar presentes na vida escolar dos brasileiros e 

brasileiras, mas sim, repensar a cultura escolar, sobretudo, pautar novas formas de se 

estabelecer as relações dentro da instituição escolar, e de relações entre a escola e a 

comunidade ao qual está inserida.  

 Com isso, um dos principais desafios colocados à Educação em Direitos Humanos é 

articular a tensão entre a questão da igualdade e das diferenças. Tal articulação entre os 

direitos de igualdade e os direitos de diferença são indispensáveis para a realização de 

processos educativos significativos. Justamente por isso que se extrapola a questão dos 

conteúdos, a idéia não é educar para os Direitos Humanos, mas educar em Direitos Humanos, 

ou seja, submeter os conteúdos e conhecimentos específicos, bem como as diferentes 

relações existentes na escola, sob a matriz dos Direitos Humanos (CANDAU et al, 2013).   

 É sob essa matriz que as contribuições e os diálogos entre os Direitos Humanos e a 

construção de uma nova escola caminham; as escolas inovadoras, cada vez mais divulgadas 

pela mídia e reconhecidas pelas educadoras, constroem suas práticas político-pedagógicas 

nessa linha de raciocínio. São escolas que buscam quebrar paradigmas estabelecidos como 

parâmetros de estruturação, organização e funcionamento escolar há dois séculos.  

 Essas escolas inovadoras se constroem de diferentes maneiras a partir de seus 

contextos, suas circunstancias, necessidades e potencialidades. Não há fórmulas nem receitas, 

é um exercício de construção coletiva que envolve toda a comunidade escolar e que concretiza 

a utopia de fazer acontecer uma escola diferente, centrada na autonomia, no respeito e na 

coletividade (PACHECO e PACHECO, 2014).  

 Os projetos inovadores que acontecem dentro de escolas tradicionais como espaços 

de resistência e tentativa de acolhimento e transformação, bem como as instituições escolares 

que embarcam em profundas mudanças a fim de romper com a atual estrutura da escola 

tradicional e construir outros caminhos dialogam diretamente com as propostas da EDH e 

avançam significativamente na consolidação da escola como um espaço de combate às 

violências e de defesa e promoção dos Direitos Humanos.  

 Felizmente, muitas são as experiências de sucesso que acontecem no Brasil e no 

mundo; experiências essas que deixaram de ser iniciativas isoladas das quais poucas pessoas 

tinham conhecimento e acesso e passaram a ser publicizadas em documentários, livros, 

artigos, matérias e reportagens nos mais diferentes veículos de comunicação, criando uma 

rede de troca importante para seguir avançando nessa direção, uma vez que muitos são os 

desafios para consolidar uma quebra de paradigma tão grande.  

 E frente a tantas iniciativas e tantas conquistas, buscando mais uma vez refletir junto 

às análises da dimensão subjetiva dos Direitos Humanos investigadas nessa dissertação, vale 
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ressaltar a importância desses diálogos buscarem fazer da escola uma instituição que combata 

as violências tão presentes na sociedade que se reproduzem dentro de seus muros, nos 

pátios, nas salas de aula, nas salas das diretoras, coordenadoras e orientadoras educacionais, 

nos corredores e nos banheiros escolares. Violências praticadas, produzidas, reproduzidas, 

aprendidas, ensinadas e vivenciadas cotidianamente por todos que freqüentam a instituição 

escolar.  

 Dessa forma, a escola, ao dialogar com aspectos subjetivos dos Direitos Humanos, 

torna-se uma das principais e mais importantes instituições que carregam em si a potência de 

criar espaços, encontros, vivências e trocas que favoreçam o processo de ampla 

conscientização das violências sofridas, um espaço onde se possa desenvolver uma 

consciência crítica da realidade e, ao mesmo tempo, um espaço de acolhimento para as mais 

diversas formas de sofrimento advindos das situações de violência.  

 Conforme identificado no depoimento de Elisa Lucinda, uma das grandes 

características da dimensão subjetiva dos Direitos Humanos é o sentimento de desproteção e a 

sensação de ameaça, sentimentos e sensações essas que as escolas inovadoras buscam não 

promover, uma vez que se pretendem espaços de acolhimento, com lógicas e organizações 

para mediação de conflitos, que tratam os mais diferentes episódios de violência como 

problemas coletivos, discutidos em assembléias, com mediação, orientação e medidas 

educativas e não punitivas.     

 Ao assumir para si um projeto de se transformar (ou já iniciar suas atividades) 

enquanto uma escola inovadora, essas instituições materializam dois elementos 

importantíssimos da dimensão subjetiva dos Direitos Humanos identificados no depoimento de 

Regina Cohen, um deles que é a intenção da mudança e a explicitação direta do desejo de 

transformação, com a construção de uma organização escolar e um regimento bastante 

diferente das escolas tradicionais, e outro é a necessidade da ação, uma vez que a 

transformação da própria instituição já se manifesta como uma grande ação, que promoverá e 

permitirá que muitas outras ações se concretizem a fim de construir essa outra possibilidade de 

se fazer escola.  

 Com tudo isso, ao invés de se consolidar enquanto um espaço de repressão dos 

desejos e das ações transformadoras, a escola apresenta, enquanto instituição e seu papel 

social, a potência de ser um espaço onde esses desejos e essas ações transformadoras são 

semeados, cuidados e valorizados. Um espaço que combate a violência e, efetivamente, por 

meio das práticas educativas cotidianas e da construção de novas maneiras de estabelecer 

relações educacionais, promove uma cultura de paz.  

 Nessa proposta de diálogo entre a Educação e os Direitos Humanos, a perspectiva da 

Educação em Direitos Humanos, com todos os seus valores, suas ideias e suas propostas, 

apresenta à escola novos caminhos, abre portas e janelas para que se possa respirar, 

repensar e construir saídas às crises que se consolidam cada vez mais no sistema educacional 

brasileiro.  

 Embora pareçam propostas simples, e o são, colocá-las em prática é um grande 
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desafio, pois é mudar toda uma estrutura que se mantém em funcionamento há dois séculos, e 

os desafios são muitos, que vão desde repensar a própria estrutura física da instituição escola, 

passando pela formação dos professores em uma nova perspectiva bastante diferente daquela 

que viveram enquanto estudantes do ensino básico, estudantes de graduação e depois como 

já trabalhadores da educação, até as resistências das famílias e dos próprios estudantes, que 

ao serem convidados a saírem do lugar comum e viverem as relações escolares de uma nova 

maneira, também apresentam dificuldades.  

 É um grande desafio. Mas esse desafio tem sido enfrentado e superado em diferentes 

iniciativas em todas as regiões do Brasil e em vários lugares do mundo, e as contribuições da 

EDH somam aos esforços para que seja possível pensar e fazer essa nova escola.  

  

 

3.3. A importância das escolas para os Direitos Humanos 

 

 O movimento internacional dos Direitos Humanos teve seu início com a Declaração 

Universal em 1948. No Brasil, porém, esse movimento criou força e obteve suas primeiras 

grandes conquistas após o período de ditadura civil-militar, dando grandes passos com a 

elaboração da Constituição Federal de 1988 e com os primeiros documentos em prol da defesa 

e da promoção dos Direitos Humanos e da Educação em Direitos Humanos já na década de 

90.  

 Nas últimas três décadas, as ações e discussões em relação ao combate à violação de 

direitos, e a defesa e promoção dos Direitos Humanos caminharam junto das ações que 

propõem o desenvolvimento e a implementação da perspectiva da Educação em Direitos 

Humanos na educação básica brasileira. Tais movimentos ganharam força no cenário político, 

educacional e midiático, o que fez com que o tema dos Direitos Humanos deixasse de ser uma 

pauta apenas dos espaços políticos e também ocupasse o meio acadêmico e os mais 

diferentes meios de comunicação, ainda que muitas vezes de maneira equivocada e mal 

compreendida ou mal intensionada 

  A Educação em Direitos Humanos passa a ser um tema em debate também a partir de 

1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, ao afirmar sua importância como 

instrumento pedagógico de conscientização sobre os Direitos Humanos, apresenta, já em seu 

preâmbulo, que “cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta 

Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses 

direitos e liberdades”. 

 A partir desse momento, começam-se os esforços para que a Educação em Direitos 

Humanos esteja presente nos mais diferentes países e espaços de formação, sobretudo nas 

escolas, com o intuito de promover a proteção e a promoção dos Direitos Humanos a partir de 

práticas políticas e pedagógicas que valorizem a dignidade, a igualdade, a justiça, o respeito às 

diversidades e a criação de uma convivência democrática na comunidade escolar.  

 Esse movimento implicou em dois processos importantes, a internacionalização dos 
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Direitos Humanos, difundindo essa proposta para o mundo, e a internalização dos Direitos 

Humanos, construindo esta proposta em âmbito nacional, de acordo com as questões e 

necessidades de cada país (FISCHMANN, 2009). 

 No Brasil, tais discussões passam a ter maior visibilidade após o período de ditadura 

militar e, no processo de redemocratização do país, as propostas e os valores dos Direitos 

Humanos são contemplados na então nova Constituição Federal de 1988, fazendo com que o 

movimento ideológico dos Direitos Humanos passasse a ter a força da lei, o que, em absoluto, 

resolve os problemas aos que se propõe, mas que torna objetivo e público o desejo e a 

intenção de resolver.    

 Tais medidas e esforços são adotados em prol da defesa e da promoção dos Direitos 

Humanos, e trazem consigo o avanço também das propostas de Educação em Direitos 

Humanos, a fim de trazer esta temática para o processo de formação das crianças e jovens 

brasileiros e consolidar essa perspectiva de educação e sociedade que, segundo Carbonari 

(2007), sempre esteve implicada nas lutas libertárias fomentadas pelos oprimidos e vitimados a 

fim de construir pontes de maior humanidade. Dessa forma, ao se ter os Direitos Humanos 

como eixo estruturante, promove-se uma sociedade em que as relações são pautadas na 

tolerância, na justiça, na igualdade e na solidariedade.  

 A história dos Direitos Humanos caminha lado a lado com a história da EDH, sendo 

essa, um de seus pilares; pois sabe-se que grandes transformações acontecem apenas 

quando novas gerações são formadas a partir de novos valores e novas perspectivas. A 

Educação é, sem dúvida, uma das esferas mais estratégicas da sociedade e por isso as 

instituições educacionais possuem um papel tão importante para transformar a sociedade.  

 Desenvolver uma educação a partir dessa perspectiva é desenvolver uma educação 

livre da violência e da opressão, uma educação que promove a consciência de que as pessoas 

são sujeitos de direitos, capazes de reconhecer seus direitos e defender os direitos de todos, 

vivendo de forma a estarem comprometidas com a sociedade na qual estão inseridas a partir 

de uma cultura de paz.  

 Uma vez que reconhecem tal proposta como o direto de todo e de cada ser humano, a 

construção e manutenção de uma cultura de paz se colocam como elementos indispensáveis à 

própria sobrevivência da humanidade, que, no decorrer da história, já provou inúmeras vezes 

sua capacidade de autodestruição (FISCHMANN, 2001). 

 No Brasil, as lutas pelos Direitos Humanos começam vinculadas às questões da 

ditadura, denunciando as infrações aos direitos civis e políticos; e a partir da década de 90 

ganha um novo espaço, não apenas no cenário político, mas também um espaço nos âmbitos 

educacional e midiático.  

 Politicamente, foram criados desde um Ministério e Secretarias de Direitos Humanos, à 

conselhos, comissões e comitês que elaboraram importantes documentos para a inserção dos 

Direitos Humanos no Brasil, como o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), com sua 

primeira versão em 1996 e atualmente já em sua terceira versão, o PNDH-3 de 2010, que 

possui como seu Eixo Orientador V a Educação e a Cultura em Direitos Humanos. A partir do 
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PNDH, criou-se, em 2003, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH), que 

tem sua última versão de 2006; e recentemente, aprovou-se mais um importante documento 

oficial em EDH, as Diretrizes Nacionais de Educação em Direitos Humanos (DNEDH), que 

possui como fundamento os princípios de dignidade humana, igualdade de direitos, 

reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, a laicidade do Estado, a 

democracia na educação, a transversalidade, a vivência e a globalidade, e a sustentabilidade 

socioambiental (DNEDH, 2013). 

 No âmbito educacional, as instituições de ensino superior (IES) tiveram e ainda têm um 

papel de destaque. Núcleos de estudos e pesquisas foram criados, programas de pós-

graduação lato e scrictu senso foram desenvolvidos, disciplinas relacionadas às temáticas de 

Direitos Humanos foram inseridas na formação dos profissionais da Educação e algumas 

iniciativas em EDH já começaram a ser aplicadas em algumas escolas do ensino básico nas 

diferentes regiões do Brasil.  

 Em relação à mídia, o tema dos Direitos Humanos, ainda que muitas vezes de uma 

forma equivocada, acrítica e mal compreendida (ou mal intencionada), passou a produzir 

pautas nos mais diferentes meios de comunicação, sejam televisivos, impressos ou eletrônicos, 

nos últimos anos.    

 Diante de todo esse cenário, a tentativa de trazer a perspectiva da EDH como uma 

proposta de transformação ganhou força política e respaldo científico, abrindo espaço para 

diálogos e para algumas ações que visam à construção de uma nova possibilidade em 

Educação, sobretudo na educação básica, que constitui o alicerce e os fundamentos 

essenciais para dar condições de acesso aos conhecimentos básicos e garantir a inserção das 

pessoas na sociedade (SILVA, 2010). 

 Obviamente que esse movimento gerou uma reação, e também existiu nos últimos 

anos um aumento de discursos contrários, a tentativa contínua de deslegitimar a luta dos 

Direitos Humanos, seja no âmbito político, no acadêmico e, principalmente no midiático. Não 

são poucos os esforços da reação conservadora as propostas de transformação advindas da 

lógica pautada pelos Direitos Humanos. Porém, essa lógica segue se fortalecendo em 

diferentes espaços, buscando, entre suas lutas, a construção de uma nova educação.  

 E essa nova educação pautada nos valores dos Direitos Humanos não se encerra em 

si, mas é instrumento para a construção de uma sociedade que se organize nos valores e nos 

direitos promulgados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, uma lógica 

que defende a construção de uma sociedade em que a democracia, a liberdade, a justiça e a 

dignidade se façam presentes no cotidiano de todo e de qualquer pessoa.  

 Com um projeto de sociedade que caminha para a construção de uma cultura de paz a 

escola é apresentada como uma das principais instituições capazes de contribuir para a 

consolidação dessas tão almejadas transformações. Soma-se a esses fatos os esforços para a 

universalização do acesso à escola e a instituição escolar se torna a principal instituição do 

Estado capaz de levar os conhecimentos, valores, pautas e discussões dos Direitos Humanos 

às crianças e jovens, ou seja, as novas gerações.   



102 
 

 Transformar a sociedade implica em transformar as pessoas que nela vivem e 

convivem, e a escola, como principal instituição da sociedade em termos de formação de 

pessoas passa a ter papel fundamental e de extrema importância nessas lutas, nessas buscas 

e nessas (des)construções.  

 O papel estratégico das escolas para os Direitos Humanos é notório, não por acaso 

que já em seu preâmbulo a Declaração Universal dos Direitos Humanos anuncia a importância 

dos esforços, “por meio do ensino e da educação”, para propagar os Direitos Humanos no 

mundo. Dessa forma, em paralelo com a consolidação dos Direitos Humanos enquanto 

movimento internacional e nacional, se consolidam também os movimentos de Educação em 

Direitos Humanos, movimentos que não se restringem única a exclusivamente a pensar a 

educação apenas nos bancos escolares, mas que tem na escola uma instituição estratégica 

para consolidar os Direitos Humanos no Brasil e no mundo.  

 Ainda na construção dos diálogos com a dimensão subjetiva dos Direitos Humanos 

investigada nessa pesquisa, pode-se afirmar que a escola é a maior instituição do Estado em 

termos de potência para desenvolver a conscientização em relação aos Direitos Humanos, 

uma vez que com os avanços na busca pela universalização do acesso à escola no Brasil, a 

escola se torna a grande instituição formadora do Estado, carregando a responsabilidade e a 

potência de formar crianças e jovens nessa outra perspectiva de relações.  

 Os mais diferentes núcleos de significação encontrados na análise dos depoimentos 

realizada nessa pesquisa encontram na escola um palco de manifestação e de possibilidades. 

Se por um lado a escola reproduz, como diz Ladislau Dowbor, os mecanismos violentos para 

combater a violência e contribui para a descaracterização do outro enquanto um humano e 

sujeito favorecendo os episódios de violência e promovendo os sentimentos de desproteção e 

as sensações de ameaça, bem como as culpabilizações e os julgamentos tão bem 

denunciados por Elisa Lucinda; por outro, a escola tem a potência de ser o grande espaço de 

conscientização frente a todo fenômeno de violação de direitos, conscientização essa expressa 

por Valéria Polizzi, Elisa Lucinda e Ignácio de Loyola Brandão.  

 É na conscientização, na lógica da construção de uma Educação libertária tão 

defendida por Paulo Freire (2011) que a escola se torna um espaço de referência e de extrema 

importância para os Direitos Humanos. Além disso, todo o movimento identificado nas análises 

dessa pesquisa encontra na escola seu canal de concretização. Pois se é na escola que a 

violação de direitos também acontece, como foi discutido ao se falar da relação dos Direitos 

Humanos com a escola tradicional, é na escola que outras práticas pedagógicas e novas 

maneiras de se relacionar podem construir espaços na proposta de ações coletivas e 

organizadas, como identificadas nos núcleos de significação de Brandão, para que a 

conscientização, o desejo de transformação e, sobretudo, a ação transformadora, possam 

acontecer.  

 A escola, nesse sentido, se torna um grande espaço de ensaio, que tem a capacidade 

de ser um espaço de resistência e proteção frente às violações de direitos, um espaço de 

acolhimento, de orientação e de construção de novas práticas e novas relações. A escola, ao 
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se tornar um espaço de conscientização frente às violências sofridas, torna-se, também, um 

espaço onde encontros de qualidade possam vir a existir, contribuindo para a compreensão de 

que tais violências são fruto de um processo social que se expressa nas mais diferentes 

pessoas e pelos mais diferentes motivos. A escola tem potência para ser um espaço em que o 

desejo de transformação seja semeado e as primeiras ações de transformação sejam 

aprendidas e ensaiadas. 

 A instituição escolar, como espaço social de formação de subjetividade, se hoje, em 

seu modelo tradicional tem sido um espaço de violação de Direitos Humanos, adotando novas 

práticas, pode se tornar, no futuro (o que já é em alguns casos no presente) uma instituição 

que combate as violências, defende e promove os Direitos Humanos, por meio da 

conscientização e do incentivo ao desejo de mudanças e a oportunidade de criar ações 

transformadoras. A escola, como instituição responsável por formar as novas gerações carrega 

em si uma enorme responsabilidade, dentre elas, a de alimentar a esperança de uma 

sociedade melhor para se viver.   

 Levar os Direitos Humanos para as escolas por meio de leis e políticas públicas é uma 

tarefa objetiva que visa problematizar questões e abrir espaços para que a escola, em seu 

papel de formação de subjetividades, possa ser uma instituição onde a dimensão subjetiva dos 

Direitos Humanos se expresse, não mais como violência, mas como superação da violência, 

como conscientização, como respeito às diversidades, como desejo de mudança. A escola é, 

com toda a sua complexidade, uma indispensável aliada na luta pela promoção e pela defesa 

dos Direitos Humanos. 
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4. PROVOCAÇÕES FINAIS  

 

 

“Quero ser igual quando a diferença me inferioriza, 

 quero ser diferente, quando a igualdade me descaracteriza” 

Boaventura de Souza Santos  

 

Ao final desse longo percurso de exercício intelectual sobre os diálogos entre a 

dimensão subjetiva dos Direitos Humanos e a Educação, é importante ressaltar ainda alguns 

pontos e deixar algumas provocações; afinal, são as provocações que nos inquietam e geram 

novos movimentos de busca.  

Ao rever a trajetória dessa dissertação, espero que a idéia que abre todas essas 

reflexões, a de que não há um conhecimento neutro, tenha ficado marcada. Todas essas 

reflexões partiram e foram construídas por um caminho que traz como marcas uma perspectiva 

crítica e uma perspectiva esperançosa da realidade (do verbo esperançar e não esperar, como 

bem nos lembra Paulo Freire).  

Nessa trajetória, o primeiro objetivo da pesquisa foi alcançado com a análise dos 

depoimentos de Flávia Polizzi, Ladislau Dowbor, Elisa Lucinda, Regina Cohen e Ignácio de 

Loyola Brandão do livro “Direitos Humanos no cotidiano”; nessa análise foi possível 

compreender algumas características e um movimento presente na dimensão subjetiva dos 

Direitos Humanos. Dimensão essa que constitui o fenômeno social dos Direitos Humanos. Tais 

características apontadas extrapolam, inclusive, os quase 70 anos em que a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos apresenta à sociedade uma nova perspectiva de ver e de 

atuar no mundo, propondo que todos, sem distinção alguma, sejam sujeitos de direitos.  

Há uma beleza nessa proposta, que carrega a potência da construção de uma 

sociedade mais justa e mais igualitária e, ao mesmo tempo, abre uma longa jornada de lutas, 

enfrentamentos e (des)construções, semeadas e nutridas pelos desejos de transformação 

frente a conscientização das tantas violências e injustiças presentes na sociedade. Violências e 

injustiças que não são características exclusivas do modo de vida contemporâneo, mas que se 

apresentam ao longo da história da humanidade.  

Essa dimensão subjetiva dos Direitos Humanos apresenta outro paradigma 

interessante e muito importante para o momento, o paradigma da coletividade. Em uma 

sociedade que preza pelo individualismo e pela competitividade extrema, percebemos como 

característica constitutiva da dimensão subjetiva dos Direitos Humanos a importância da 

contraposição disso, valorizando a coletividade e a experiência compartilhada com o outro, 

pois, para além da conscientização de que muito que se vive é, na verdade, uma experiência 

de violência, é preciso a consciência de que não se sofre de tal violência isoladamente, mas 

que se pertence a um coletivo, que encontra em seus pares essa e outras tantas violências, em 

maior ou menor intensidade; e o chamado para combater tal violência, embora seja, muitas 
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vezes, por meio de ações individuais, acontece coletivamente, articulado ou integrado com um 

conjunto de outras tantas pessoas que promovem outras tantas ações.  

Além disso, a esperança. Do incômodo frente à conscientização da violência ao desejo 

de mudança, à ação transformadora. Todas essas características que compõem a dimensão 

subjetiva dos Direitos Humanos são carregadas de um forte sentimento de justiça, de 

integridade, de comunhão, de solidariedade e de amor. Conseguir, cientificamente, explorar 

esses aspectos, fez com que essa trajetória de pesquisa fosse ainda mais bela.  

Principalmente ao dialogar tais características encontradas na investigação da 

dimensão subjetiva da realidade com a Educação, mais especificamente, a educação escolar. 

A escola, instituição tão presente na vida de todas as pessoas no mundo, carrega marcas 

históricas de muita violência e, ao mesmo tempo, carrega uma enorme potência de semear e 

nutrir a esperança em seus mais amplos aspectos.  

Foi possível construir esse diálogo entre a dimensão subjetiva dos Direitos Humanos e 

a escola a partir de três grandes eixos de reflexão, o primeiro contribuindo para consolidar a 

visão crítica da realidade do modelo tradicional de educação que está presente na maioria das 

escolas no Brasil e no mundo, um modelo de escola que cada vez mais carece de sentido para 

toda a comunidade escolar, um modelo de escola que produz alienação, opressão e 

desencanto ao invés de produzir libertação, solidariedade e encantos. Um modelo de educação 

que está intrinsecamente alinhado com valores culturais que desumanizam a humanidade, que 

focam na preparação para o mercado de trabalho e que perdem, cada vez mais, a 

possibilidade de ser um espaço que forma pessoas éticas, implicadas com o próprio 

desenvolvimento e com o desenvolvimento da sociedade/humanidade.  

O caos e a crise política que se espalham no Brasil e no mundo são espelho e uma 

constatação de que estamos falhando enquanto sociedade; e que, portanto, estamos falhando 

enquanto modelo de escola e projetos de educação. É urgente a necessidade de profundas 

transformações. E a própria Educação em Direitos Humanos contribui para tais transformações 

apontando saídas e caminhos. É evidente que a EDH não é a grande ou a única saída para a 

Educação, mas sem dúvidas ela tem muito que contribuir para a construção de diálogos, 

reflexões e caminhos para encontrar alternativas a um modelo falido de escola.   

Por isso o segundo eixo buscou construir essa reflexão das contribuições da EDH para 

a construção de uma nova escola, e por fim, o terceiro eixo de discussão, que buscou reafirmar 

a posição estratégica da Educação e das escolas para a consolidação da lógica dos Direitos 

Humanos na sociedade. Que a educação é algo estratégico para a sociedade não é novidade, 

afinal, desde o início da história da Educação no Brasil é possível ver como aqueles que 

estiveram no poder colocaram a educação para funcionar a partir de suas propostas de 

sociedade e de seus interesses, desde a educação jesuítica que foi de uma enorme violência 

para com os indígenas que aqui viviam até as últimas e recentes propostas de reformas de 

Educação pós-golpe do polêmico e ilegítimo governo de Michel Temer.   

Com isso, buscou-se apontar importantes relações das matrizes de valores, ideias e 

ideais da EDH para com a Educação, a partir das características identificadas como 
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constitutivas da dimensão subjetiva dos Direitos Humanos e, assim, contribuir com os mais 

diferentes esforços que buscam combater e denunciar as diferentes violências produzidas e 

reproduzidas nas escolas e propor alternativas a essa realidade. Uma dissertação que se 

pretende um exercício intelectual inicial, próprio de uma pesquisa de mestrado, mas que se 

pretende um exercício intelectual que paute as práticas daqueles que a ela tiverem acesso, ou 

em alguma instância, as práticas enquanto psicólogo e professor daquele que a escreveu.  

Todas essas reflexões, leituras, críticas, informações e análises não são neutras, 

servem a um propósito. Ao mesmo tempo em que investigam as características da dimensão 

subjetiva dos Direitos Humanos é por elas constituída, uma vez que nessas linhas também 

estiveram presentes a busca da conscientização da violência, a importância da coletividade, o 

desejo de transformação e a ação transformadora, expressa na própria escolha pelo tema e o 

ato de realizar uma pesquisa como essa.    

Quanto ao propósito, essa pesquisa tentou chamar atenção e contribuir para pensar as 

marcas das desigualdades sociais. Em uma sociedade marcada com significativas diferenças, 

que possui na diversidade sua grande riqueza, luta-se para que tais diferenças não sejam mais 

o substrato de relações tão desiguais, injustas e violentas. A proposta da Educação em Direitos 

Humanos não é a de educar para a diversidade, como algo que será vivido depois da escola, 

mas sim educar na diversidade, como realidade presente, cotidiana, experenciada por todos e 

todas que frequentaram e frequentam os bancos escolares. 

Nessa contraposição entre igualdades e diferenças é sempre importante posicionar que 

os discursos e as práticas em Direitos Humanos não partem da oposição igualdade e 

diferença, mas igualdade e desigualdade, diferença e padronização. Somos uma sociedade 

plural, marcada historicamente pela violenta tentativa de homogeneizar seu povo, colocando 

cada qual em seu respectivo lugar e com isso, temos as chamadas “minorias sociais” que se 

distanciam do tal padrão estabelecido, mas que, se somadas, representam a grande maioria da 

população; e é urgente a tarefa de uma educação que se debruce sobre esse problema, pois 

em termos sociais temos desde as pequenas desavenças virtuais à extrema violência que gera 

sofrimentos, guerras, tragédias e a morte de milhares de pessoas.  

Por outro lado, em termos pessoais, são muitas as batalhas intrapsíquicas enfrentadas 

por milhões de pessoas que passam uma vida inteira sendo submetidas a sucessivas 

violências e convivem com o sofrimento de simplesmente não se encaixar, ser diferente e, 

portanto, sentirem-se inferiorizadas frente a um padrão elaborado e propagado por interesses 

outros. Do lugar da Psicologia, se faz necessário olhar para a formação da subjetividade e da 

identidade de cada um, e em uma sociedade violenta percebe-se que as pessoas também 

estabelecem cada vez mais relações violentas, entre si e consigo mesmas.  

Nesse contexto, a escola tem um papel fundamental em todo esse processo, seja por 

ser uma instituição estatal que atinge quase a universalização de acesso, seja por ser uma 

instituição em que crianças e jovens passam mais tempo do que com suas famílias, ou por ser 

uma instituição que recebe essas pessoas em um importantíssimo período de formação e de 

compreensão de si e de mundo. Por isso que (re)pensar as práticas escolares é uma tarefa 
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urgente, tarefa essa que é extremamente vasta e que já contou com muitas contribuições de 

muita gente brilhante, e que tem nessa pesquisa mais uma pequena contribuição, mais uma 

voz que se soma a esse discurso.   

É preciso pensar, é preciso compreender criticamente a realidade, mas também é 

preciso sentir, é preciso se permitir afetar por essa realidade, pois é preciso agir, é preciso 

desejar a transformação e agir em direção a ela. A Educação em Direitos Humanos é um 

caminho, não é o único, mas ela muito tem a contribuir, muito tem a provocar, e muito tem a 

questionar, problematizar e propor.  

É comum o exercício da crítica desprovido de propostas, a Educação em Direitos 

Humanos traz as críticas e apresenta as propostas; já existem diferentes experiências sendo 

vivenciadas por muitas crianças, adolescentes, educadores/as e famílias no Brasil e no mundo, 

evidente que haverão “n” problemas, mas ao menos são iniciativas que estão tentando 

construir o novo, para que uma nova sociedade seja possível.  

Vivemos (mais) um momento delicado da história, mas esse momento está grávido de 

algo novo, que ainda não é, mas será. Que possamos fazer parte dessa gestação, semear 

novas ideias, novos valores, construir novas práticas pedagógicas, novas escolas, novas 

lógicas de convívio social e novas relações humanas. Tudo isso pode ser aprendido na escola 

também.  

A utopia está lá para nos fazer caminhar, que nessa caminhada os passos sejam em 

direção a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde se respeite e se 

conviva com as diversidades e se combata as desigualdades, onde se possa viver a vida de 

outra maneira muito melhor. Educar nessa perspectiva de relações mais empáticas, solidárias, 

respeitosas e acolhedoras é, para além de todos os percalços do caminho e em última 

instância, educar para a experiência do amor.      
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