




AA gente sempre diz pra Valda que ela é a presidenta do Farpa. 
É porque a Valda não tem medo de nada. Ela fotografa a sua 
terra, seus santos, ela fotografa a gente, ela fotografa a vida.

E a verdade é que ninguém fotografa a vida como a Valda, 
porque ninguém vê a vida como ela. Por isso, quando olhamos 
uma foto da Valda, vemos toda a beleza que se pode de uma 
pessoa, de um lugar, de uma história ou até de uma tragédia. 
Tudo na Valda transborda dignidade, e esta é a sua marca 
registrada - o cuidado, o carinho, a atenção que dispensa a 
qualquer pessoa que tem a sorte de, por alguns milésimos de 
segundo, emprestar-lhe a figura. Com um retrato - ou uma 
palavra - ela é capaz de capturar o que há de melhor em nós.
Seu segredo está na capacidade de traduzir a frondosa 
complexidade do mundo em imagens de uma simplicidade 
ímpar, em encontrar muito com muito pouco, em falar todas as 
línguas com uma só. E toda essa simplicidade é, sempre, uma 
forma contundente de denúncia, de busca pela mudança, pela 
transformação. A fotografia da Valda engrandece o seu povo, 
sua terra, sua gente, sua família, o lugar de onde vem.

Valda vem documentando a vida e a luta dos apanhadores de 
flores da Serra do Espinhaço, em Minas. São pessoas simples 
que vivem da colheita de flores sempre-vivas. As flores têm esse 
nome porque não perdem sua cor e sua forma mesmo anos depois 
de colhidas. Acaso ou não, nada pode representar melhor a 
Valda que as sempre-vivas.

A Valda segue sendo essa mulher negra, destemida, fotógrafa 
da vida, mensageira do seu povo, tradutora de todo riso e toda 
dor. Nada poderá apagar a sua voz, a sua vontade de viver, a 
sua bondade e o amor inexplicável que todos sentimos por ela.
É um privilégio sem tamanho dividir com ela essa trajetória. 
A Valda não tem medo de nada, e por isso ela segue entre nós. 
A nossa Valda, sempre-viva.

Valda Nogueira faleceu no dia 3 de outubro de 2019, no Rio de 
Janeiro, vítima de um acidente. 

www.valdanogueira.com

l Foto da Capa: Valda Nogueira
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Temos neste livro uma colagem dos afluentes deste rio 
que chamamos direitos humanos, como coroamento de 
uma experiência de formação inovadora realizada pelo 
Instituto Joaquin Herrera Flores. A nova reflexão crítica 
e da cultura dos direitos em sentido emancipatório vem 
sendo movida por correntes e processos que recusam 
a canalização restritiva do passado, que insistem 
em manter a força de seu curso com base no poder 
instituinte dos sujeitos sociais corporificados nos 
espaços e escalas de um agir transformador. No mundo 
em crise e transição precisamos manter vivas estas 
águas que permitem repor as condições básicas para 
sustentar projetos emancipatórios e lutas por espaços 
de liberdades, de bem-estar social e da biodiversidade. 
Seguindo as pegadas da abordagem na chave da 
teoria crítica na via proposta por Joaquin Herrera 
Flores, vemos no livro a importância dada ao resgate 
e reconstrução dos direitos humanos com ênfase no 
conceito de cultura como espaço da luta pela direção 
intelectual e moral da vida coletiva. Podemos destacar o 
terreno das ideologias na disputa travada nos aparelhos 
ou superestruturas que produzem a dimensão imaterial, 
simbólica e de socialização que condiciona e engendra 
os recortes do agir em sociedade, na disputa entre a 
linguagem dominante nas sociedades contemporâneas 
com suas resistências em relação a dignidade humana. 

Modernidade, crise  
e transição paradigmática

A noção de direitos e a dimensão sistêmica das práticas 
instituídas são afetadas pelo discurso da modernidade, 
que constitui os sujeitos nos termos definidos pelas 
formas de constituição da esfera pública e do arcabouço 
legal e ético-normativo do liberalismo e da democracia. 
Aquele que se escreve na linguagem do direito estatal 
ao longo do processo da formação do sistema mundo 
moderno, onde os direitos humanos são constituídos nos 
termos resumidos na apresentação deste livro. 

Para o recorte das lutas emancipatórias e do poder 
constituinte, transversal em relação aos recortes aqui 
apresentados, é importante considerar a cultura como 
força material decisiva nas suas múltiplas formas: como 
instituições, aparelhos e dispositivos que organizam 
modos, processos, técnicas de socialização, aprendizagem 

e agenciamentos de montagem de ações dentro de 
estruturas, que desta forma vem sempre reproduzindo 
formas, funções e agenciamentos nos diferentes ciclos de 
reprodução da vida social. As formações históricas e seus 
subsistemas jurídicos e ético-normativos materializam-
se em contextos, conjunturas e lugares como relações 
de força mediadas pelas relações de produção e pela 
estrutura da vida cotidiana, como lugar das práticas 
desde onde emergem os sujeitos dos direitos que 
aparecem nas páginas que seguem. A invenção e luta 
pelos direitos humanos deve levar em conta as situações 
entre a abertura para sua efetivação, a descontinuidade 
nas lutas, e os bloqueios espaço-temporais, não-lineares 
das divisões, segregações e o desenvolvimento desigual 
no sistema mundo em crise e transição. 

A análise das tendências da vida na contemporaneidade 
é marcada pela emergência dos sujeitos descentrados, 
desterritorializados e considerados descartáveis na 
exceção e no excesso da modernidade líquida, em tempos 
de globalização neoliberal, pela necropolítica e pelas 
guerras localizadas. Entre a regulação e a emancipação 
os conflitos da sociedade em rede e do capitalismo 
dos aplicativos marcam as formações sociais, com 
tendências que reabrem o tema do Estado exceção, da 
“vida nua” e da barbárie, em especial no Brasil, onde 
temos o exemplo trágico do impacto do experimento 
negacionista, cruel e genocida.

Para tratar da luta pelos direitos humanos a partir 
das subjetividades e movimentos coletivos dos grupos 
subalternos devemos considerar a crise da fórmula da 
revolução passiva, ou seja, da modernidade pelo alto, 
já que o contexto crítico e destrutivo está marcado pelo 
endividamento e pela queda da taxa de lucro, apesar 
da explosão especulativa das bolhas de consumo e do 
keynesianismo de guerra.  Os modos de reprodução da 
vida social são atravessados pelas linguagens, discursos 
e narrativas dos aparelhos de produção da cultura na 
sociedade do espetáculo. A vida social é atravessada hoje 
pelas relações de poder material e imaterial, que se dão 
como dominação ou como hegemonia, com forte disputa 
no terreno da comunicação e da informação, com as 
novas guerras cibernéticas e a pós-verdade. Os direitos 
materialmente efetivados em produção de bens públicos 
sofrem com o jogo de forças da ação regressista, como 
condicionamento e contingência da forma descontinua 
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Direitos humanos na transição paradigmática: 

A multiplicação das vozes



e desigual do período histórico aberto pelo século XXI, que 
faz emergir forças de tipo fascistizante.  Mas o momento 
atual tem como contrapartida um enorme movimento de 
subjetividades coletivas em busca de identificações, de 
reparação e de reconhecimento. 

Os sujeitos e seu poder de ação se mobilizam na relação 
de enfrentamento com as formas de dominação, na tensão 
entre estrutura e movimento. Ator e rede são acionados de 
forma reflexiva, na contingência histórica e geográfica do 
agir social e espacial marcado pelas formas descentradas 
e mesmo selvagens, que acentuam e acompanham os mais 
diversos tipos de traumas, com efeitos sobre a biosfera e 
sobre a sociedade em crise orgânica de esgotamento de ciclo 
sistêmico de acumulação. Será que os direitos repensados 
nas 11 chaves que seguem têm força constituinte para 
resgatar e gerar práticas, políticas e instituições com 
diferentes marcos normativos para a formação de 
instituições e sistemas legais enquadrados e sustentado 
nas linguagens da potência emancipatória renovada? 

Os direitos humanos face ao poder dos Estados e as 
diferentes formas e usos por parte dos diferentes grupos, 
camadas e classes dominantes teve sua eficácia definida 
através dos saberes organizados e materializados nas 
formas das ideologias e pactos dos Estados nacionais 
no capitalismo avançado, atravessados pelos discursos 
dependentes das relações entre o real dos compromissos 
de classe e a lógica do mercado. Ao longo do século XX 
o imaginário e o simbólico, destas formas de dominação 
cultural levaram ao caos e a guerras imperialistas, 
forçando o crescente repensar (crítico) descolonizador 
dos direitos humanos. O que abriu o caminho para a 
construção de alianças entre setores subalternos, classes 
sociais, grupos oprimidos e explorados com plataformas 
que defendem novos modos de enunciação e agenciamento 
(de)colonial, feminista e popular dos direitos humanos. 
O giro epistemológico que acompanha os novos atores e 
sujeitos coletivos passa a estar marcado pela consciência 
da relevância política da articulação programática entre 
identidade cultural e as 3 ecologias (ambiental, social e 
mental). Desta forma, se coloca a questão de repensar 
os elos para uma outra economia política para o sistema 
mundo de modo a lidar com as relações entre Cultura/
Violência/ Território. O atravessamento destes recortes 
do social depende historicamente das relações com o 
agir que articula modos e conflitos de enquadramento e 
distinção que entrelaçam subjetividade, corpo e tecnologias 
produzindo novas cartografias a partir de novos blocos 
sociais e alianças que unifiquem as agendas biopolíticas 
e a luta por novos consensos.

Qual o algoritmo da emancipação? 

Não existe uma fórmula permanente para engendrar a 
transformação quantitativa das lutas por direitos numa 
emancipação qualitativa. A luta por direitos é processo 
permanente de ampliação das formas democráticas, a 
mudança qualitativa de uma luta contra violações, se 
transforma em consciência e busca sua materialização 
como direitos através de políticas. A força emergente 
e constituinte dos movimentos dos sujeitos sociais é 

parte da potência imanente de criação de direitos, cujo 
reconhecimento se desdobra, desde a singularidade da 
cristalização espacial, até a virtualidade das normas, cujo 
poder simbólico exige a materialidade como bem público. 
O lugar ao sol de um grupo com sua voz, seu corpo e sua 
verdade precisam atravessar o longo caminho de um 
traçado da singularidade que transforma um sofrimento, 
uma falta, um carecimento em uma necessidade. O que 
parte do lugar de fala, da voz que exige a liberdade de se 
expressar e se materializar em um quadro institucional, 
constituinte como direito. Cada etapa deste tipo de processo 
move elementos de unificação, conexão e atravessamento 
que não se enquadram em fórmulas prontas, em nenhuma 
lógica linear contínua. 

Por isso, no contrapelo da história nos escombros, nas 
ruínas, na memória se escuta o eco dos vencidos. Os 
sujeitos dos direitos nascem das lutas corporificadas 
que desnaturalizam a dominação sobre o território, os 
poderes e os sujeitos. A multiplicação das fronteiras 
da acumulação de poder e riqueza se faz acompanhar 
de tecnologias de poder, de dominação e segregação, 
que geram os modos interseccionais de produção e 
reprodução das desigualdades, daí brotam os conflitos 
e a ação molecular dos coletivos, dos movimentos e das 
redes. Da reprodução dos poderes de   fabricação das 
formas apartação, exclusão e eliminação no espaço e no 
tempo, nascem as resistências e brotam os processos 
de multiplicação das lutas na busca de materializar e 
efetivar a dignidade atualizada pela consciência histórica 
da necessidade e da liberdade. Da unificação ou do bloco 
destas lutas podem surgir forças capazes de transformar o 
singular em plural, o particular em universal, a parte em 
totalização, num ciclo cuja qualidade depende da clareza 
e da força da costura do que chamamos uma cultura de 
direitos. Aquela que direção ético política da práxis que 
mobiliza e unifica forças capazes de combinar a tradução 
das lutas na transversalidade e convergência de uma 
política. Desta forma, gerando em efeito emancipatório 
nas relações de força, numa conjuntura com possibilidades 
de inventar direitos de gerar instituições como expressão 
radical da potência democratizadora da vida social em um 
dado território. 

Em que condições este processo de invenção, reconhecimento 
e instituição de direitos produz um efeito social-metabólico 
qualitativo de mudança? Em que condições podemos falar 
da ruptura particular, da singularidade como motor da 
história? O que é singular nas lutas produz efeito geral de 
deslocamento de força social e materialmente. A “revolução 
dos direitos” é restauração e transformação, ruptura, que 
se repete por força dos deslocamentos que promove como 
ação na falha e sobre a falta na estrutura material e na 
intersubjetividade. Na transição paradigmática a ação 
molecular é condição para gerar instituições na nova 
pactuação, que supera a guerra de posição gerando os 
movimentos de mudança nas relações de força, definindo 
a mudança de ciclo com o emergir de uma agência, a da 
cultura de direitos esboçada nestas páginas. O método 
é o da plataforma de atores em rede que lidam com a 
potência constituinte da multidão. O tema dos direitos 
organiza reflexivamente as paixões e a vontade que 
muda a conjuntura pela via democrática, como fica 



claro nas reflexões que tem em conta atores em rede e 
as subjetividades corporificadas, como o que podemos 
encontrar nestas páginas onde as novas subjetividades 
feministas, antirracistas, indígenas e populares incidem 
na relação entre direito à vida e direito à cidade e ao 
uso dos territórios, com ênfase num horizonte prático de 
efetivação de esferas públicas. Os direitos humanos se 
direcionam pela produção do acesso aos bens comuns, isto 
é, numa outra economia desde experiências que podemos 
chamar de heterotópicas com uma base firme no resgate 
da solidariedade e da cooperação.   

Plataforma, cultura de direitos  
e a via democrática

As metamorfoses do ser social foram afetadas pela 
mundialização a partir do fim da guerra fria. Entre a 
primavera dos povos de 1968 e a os movimentos em 
rede do início do século entre XXI, entre 2003 e 2013 
muita coisa mudou. O final do século XX foi marcado 
por ambiguidades e ambivalências, apogeu e crise de 
tentativas de definir uma política e um ciclo de governança 
global que conciliasse direito internacional e direitos 
humanos, globalização neoliberal e capital. Mas a 
agenda do ajuste estrutural e a mutação constitucional 
do capitalismo realmente existente engoliu sua face de 
política com base no direito internacional dos direitos 
humanos. Por toda parte a financeirização, o consumismo, 
o endividamento e a precarização tornaram a era das 
redes e a transnacionalização num processo combinado 
de desemprego estrutural, desterritorialização, de 
destruição ambiental e de avanços autoritários, violentos 
e neofascistas que colocaram em cena novas formas de 
guerra hibrida, colonial e difusa. A troca de direitos por 
segurança, o avanço da crueldade, da exceção e do terror 
banalizaram a crueldade. A razão cínica se casou com 
a violência aberta, sem véus do racismo, do medo, do 
terror e da tortura. A pulsão de morte foi liberada na 
necropolítica da quebra do monopólio do uso da força no 
apelo ao individualismo e a aquisição de armas, o que tem 
no Brasil o seu mais trágico resultado se articulado com o 
negacionismo ao longo da pandemia.

Mas isso não se deu sem resistência multitudinária em 
redes, em fóruns e nos territórios, como veremos nas 
páginas que seguem. O declínio do Estado de Direito, 
das políticas de bem-estar e, a crise de legitimidade 
com o avanço de formas e regimes de exceção e de terror 
foi contrabalançado pela multiplicação das vozes. A 
rebelião do coro ganhou forma e impulso através das 
redes e nos territórios. Davos X Porto Alegre indicaram 
a forma inaugural de um dilema que se misturou com as 
complexidades do novo cenário geopolítico, dos desafios 
das contradições e competições que abriam bifurcações 
geográficas caóticas, catástrofes e colapsos nos modos de 
desenvolvimento de acumulação de riqueza e de poder. A 
força molar das máquinas de guerra e das velhas potências 
ocidentais se viu ante o colapso e a emergência de novos 
poderes e potências. 

As regulações nacionais implodiam ante as forças da 
globalização e da fragmentação. A lógica da universalização 

como base para orientar a luta emancipatória já não 
atendia aos desafios da crise da mundialização e, ao 
quadro de mutações nos contextos sociológicos nas 
muitas escalas e planos que sustentam a reprodução 
humana. Lida na chave das exigências de políticas e 
lutas diversas atravessadas por diferenciais sociais, 
ambientais e mentais, a questão dos direitos humanos, as 
noções de justiça e de democracia tinham de se submeter 
a novas provas. De um lado a multiplicação das vozes, da 
diversidade, da policentralidade das lutas por direitos, de 
outro as contínuas violações por parte dos Estados e da 
agenda das agências internacionais do capital nas suas 
diferentes versões, inclusive com a emergência da potência 
chinesa.  Neste quadro Joaquin Herrera Flores consegue 
fazer a síntese das referências que permitem lidar com 
a situação desde um recorte em situação que aposta nos 
novos sujeitos. O problema da organização autônoma e do 
reconhecimento depende de um novo método da abordagem 
cultural por uma nova hegemonia no sistema mundo em 
crise e transição em cujas pegadas se faz esta publicação.   

O método

A questão de método que deriva da teoria crítica 
dos direitos humanos é central para uma política 
emancipatória definida e sustentada pelas plataformas de 
luta propostas pela pluralidade dos sujeitos de direitos. 
O conflito social expresso nas situações das violações de 
direitos aqui apresentadas se articula com exigências que 
articulam corpo, subjetividade e território.   A análise 
de situação, o cotidiano e o território usado são o palco 
de um conflito entre forças que entram em cena diante 
das desigualdades e dos modos de dominação. Através 
da ampliação das vozes, da produção de bens públicos, do 
acesso e defesa dos bens públicos os direitos se afirmam 
com o roteiro dado pela afirmação unificada de plataformas 
de efetivação da dignidade humana no espaço e no tempo. 
Temas, problemas e sujeitos são tratados neste livro, 
onde estão reunidos os recortes das muitas dimensões da 
plataforma, das referências da práxis que leva em conta 
os recortes de classe, raça, gênero e geração. 

A transversalidade dos conhecimentos, a interação entre 
saberes, a complexidade das 3 ecologias (mental, social e 
ambiental), a interseccionalidade nos horizontes práticos 
(técnicos, éticos e estéticos) e epistemológicos acompanham 
a centralidade do social, a centralidade das periferias e 
favelas, o protagonismo da população negra, dos povos 
originários e dos segmentos LGBTI+. A diversidade a 
policentralidade, a solidariedade e a cooperação se definem 
na direção necessária de uma pedagogia da autonomia, 
sustentada pela cultura de direitos e com um horizonte 
de radicalização da democracia. 

A progressividade e indivisibilidade dos direitos 
humanos dependem do suporte, das alianças e do 
processo participativo da ação coletiva como ativadora 
do poder constituinte  Nas pegadas de Joaquin Herrera 
Flores aqui se segue o esforço, já esboçado nos cursos 
do Instituto, de traduzir as lutas contra as violações, 
por acesso, garantia e reconhecimento de direitos que 
mudam, democraticamente, o modo de ver, ler e construir 



o devir emancipatório de transformações dos contextos 
nascidos da crise da modernização. Isto é, enfrentam 
pela reconstrução dos direitos humanos diante da 
mundialização, das formas ideológicas abstratas e ou de 
apartheid, que cabe superar desde lógicas de ação social 
em rede e nos territórios. No livro se faz sentir o lugar 
de fala, o coro das novas subjetividades e a unificação 
das dinâmicas moleculares diante das violências, das 
muitas violações, da criminalização, do encarceramento, 
da segregação e das chacinas. 

As vozes se erguem com apoio nos coletivos e no trabalho 
de formação de uma pedagogia da autonomia que parta 

da situação e dos dilemas da globalização em crise, 
disputando os rumos da multidão. A nova escrita da 
emancipação apoiará a mutação por uma dialética 
aberta através do necessário declínio do universalismo 
abstrato. A marca deste esforço cultural tem na reflexão 
e continuidade o que foi esboçado como teoria crítica 
dos direitos humanos, o Instituto Joaquin Herrera 
Flores tem agido na direção de realizar este esforço de 
atualização que acompanha o trabalho de formação de 
ativistas e defensore/as de direitos humanos.  O livro 
apresenta uma sistematização desta nova escrita dos 
direitos humanos, tão necessária quanto urgente.
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A história oficial dos direitos humanos costuma destacar 
apenas alguns marcos como importantes na origem e na 
fundamentação de determinados direitos: as revoluções 
americana e francesa do século XVIII e o pacto da 
modernidade, a celebração da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos como consenso universal do século 
XX, a elaboração das várias declarações de direitos 
subsequentes e, a partir de um edifício cumulativo, a 
afirmação dos Direitos Humanos como signo de progresso 
civilizatório. 

Sem contestar os inegáveis avanços e mesmo as revisões 
históricas que diferentes leituras possibilitaram ao longo 
do tempo, no essencial o marco universalista costuma 
deixar de lado muitas lutas importantes, lutas populares 
de libertação, lutas pela terra, lutas de resistência 
quando estão associadas ao confronto entre capital e 
trabalho, entre capitalismo e igualdade, ocultações que 
se renovam à medida em que são renovadas as condições 
de reprodução da riqueza e do poder a escala mundial.

Isso porque a história oficial dos direitos a serem protegidos 
corresponde a uma concepção hegemônica fundamentada 
em teorias jusnaturalistas e juspositivistas e que 
conformam o imaginário de grande parte do pensamento 
dominante, fazendo-se presente de forma essencialista 
entre os que “dizem o direito” (formadores de opinião 
leigos ou especializados), entre os que “julgam o direito” 
(operadores do direito) e também entre grupos que 
participam das diversas lutas por direitos na organização 
social, política e econômica. 

Mesmo com o trabalho do pensamento jurídico crítico, 
a ideia que oscila entre atributos da natureza e meras 
garantias formais predomina no ensino do direito e 
ecoa nas ramificações práticas, nas carreiras jurídicas, 
na magistratura e na sociedade em geral, espraiando-
se para os meios de comunicação, para a formação da 
opinião pública contaminando a maioria dos movimentos 
sociais e populares que lutam de boa fé por seus direitos 
de sobrevivência. 

Acreditamos que essa “verdade abstrata” precisa 
ser questionada, pois embora o universalismo tenha 
servido como forma de luta contra os horrores da 
Segunda Guerra e, ao longo do tempo, tenha servido de 
subsídio para importantes lutas sociais, o saldo é que 

deixa de fora, necessariamente, muitas demandas de 
coletivos, grupos, entidades e povos que se veem cada 
vez mais marginalizados diante da incomparável lógica 
de acumulação de riqueza e poder do capitalismo pós-
democrático.

Ao mesmo tempo, a lógica hegemonista e metafísica dos 
direitos humanos oculta a inerente fórmula de dominação: 
os direitos humanos são um produto cultural definido 
no quadro da modernidade capitalista ocidental e, em 
grande medida, foram assumidos como moeda de troca, 
como compensação para o avanço do modelo econômico e 
cumpriram um papel legitimador da ideologia dominante.

Este livro produzido pelo Instituto Joaquín Herrera 
Flores, na tradição do pensamento crítico que estamos 
desenvolvendo ao longo dos anos, assume mais uma vez 
o compromisso de entender os direitos como processos 
históricos forjados no contexto em que surgem e se 
desenvolvem. Defendemos que as diferentes narrativas 
em torno dos direitos humanos não estão isentas dos 
interesses daqueles que as constroem e as defendem, 
sendo inseparáveis da ideologia dos “donos do discurso”. 
É parte do processo de universalização a priori ou 
descontextualizado a intenção de “fazer desaparecer o 
contexto” para que seja natural normatizar preceitos 
e ordens, tornando-os fatos jurídicos despolitizados e 
desideologizados.

Neste processo de abstração jurídica dilui-se a ligação com 
a origem de sua defesa e, ao mesmo tempo, o seu potencial 
emancipatório que poderiam ter como instrumentos 
jurídicos de acesso a bens. Ora, não podemos pensar 
os direitos humanos como um fato consumado ou como 
uma doutrina acabada ou homogeneamente aceita, 
hierarquizando definitivamente valores e privilégios. 

A fotografia da realidade, da ineficácia e inefetividade 
dos direitos humanos é, portanto, o resultado do caráter 
reducionista e legalista que prevalece no pensamento 
jurídico tradicional e nas escolas de direito. A experiência 
histórica confirma que, para além do compromisso 
jurídico assumido pelos países no âmbito dos sistemas 
regulatórios nacionais e internacionais, a sua efetiva 
convoca compromissos políticos, ideológicos, sociais, 
culturais e econômicos. 

Até que a dignidade  
se faça costume

t Carol Proner, Gisele Ricobom, Manuel Gándara Carballido e María José H. Coelho



Uma leitura sócio-histórica dos direitos humanos põe 
em evidência que a mera judicialização nacional ou 
internacional de tais direitos não é suficiente para torná-
los efetivos. Ao contrário, a experiência demonstra ser 
fundamental para a construção de uma cultura que se 
oponha à insensibilidade e à ocultação das diferentes 
violações de direitos que prevalecem como regra, em especial 
contra os mais vulneráveis em tempos de hiperconcentração 
da riqueza.

Um discurso de direitos humanos que não implique uma 
transformação profunda nas relações de poder, tanto dentro 
de nossos países quanto na comunidade internacional, 
torna-se absurdo, além de cínico e perverso. Por tais razões 
é que defendemos a necessidade de construir um discurso 
crítico sobre os direitos humanos que possibilite a superação 
de seu uso instrumental de manutenção das iniquidades e 
injustiças existentes.

Acreditamos que a efetivação do potencial emancipatório 
subjacente à narrativa dos direitos humanos requer 
reconhecê-los como produto histórico das lutas dos povos 
em busca de sua libertação e, por esta razão, o livro ora 
apresentado, composto de 11 artigos, dedica-se a algumas 
questões concretas relacionadas ao Brasil e à realidade do 
Estado do Rio de Janeiro, considerado Estado-síntese das 
maiores perpetrações contra direitos humanos no país. 

A obra trata da violência policial conectada à gênese racista, 
colonialista e escravocrata do país e sua consequência mais 
cruel, o encarceramento em massa que naturaliza a política 
da morte. Não estão de fora análises propositivas e de saída 
formuladas pelo pensamento feminista, como os temas da 
abolição e emancipação no pensamento contemporâneo.

Entre os textos selecionados, contempla-se a luta LGTBIQ+ 
e a diversidade na esfera pública, a questão indígena e 
sua invisiblização, a luta pela terra a partir do marco 
internacional de reconhecimento que se contrapõe ao 
agronegócio, a luta pelo direito à cidade e a realidade 

criativa e emancipatória das favelas do Rio de Janeiro e a 
luta dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras diante 
do desafio de reorganizar o coletivo. Os textos e reflexões 
são entremeados pelas fotografias de jovens fotojornalistas 
brasileiros dedicados à fotografia documental.

Tanto os textos quanto as fotografias focalizam 
prioritariamente a realidade brasileira e fluminense 
contemporânea, mas em diálogo com contextos sócio-
históricos mais amplos. O objetivo foi criar um material 
capaz de promover reflexões para além do campo acadêmico, 
gerando um diálogo de saberes que transcenda para 
diferentes lugares e possa incentivar outras pessoas a 
promover esses debates e se unir a essas lutas. 

A partir do conteúdo propositivo dos artigos, entendemos que 
a necessária consagração normativa dos direitos humanos 
não implique no esvaziamento de seu fardo utópico. É 
claro que esta aposta exige profundas transformações 
inalcançáveis a partir do pensamento crítico, mas 
acreditamos que o ensino jurídico contextualizado e 
fundamentado pode contribuir para enredar processos 
sociais em prol de sociedades justas e igualitárias. 
Precisamos repolitizar a práxis dos direitos humanos, 
ressignificando as lutas em prol de condições de vida dignas 
para todos.

Consideramos fundamental estimular debates que abram a 
discussão sobre os direitos humanos, a partir das realidades 
específicas de cada contexto e de cada momento histórico, 
de modo que sejam promovidos processos de reflexão que 
estimulem experiências de luta em favor da uma vida digna 
para todos. Esse é o objetivo deste livro.

Aliando imagens, escritas e narrativas de compromisso, 
esperamos contribuir com as lutas descritas, somando nossa 
aposta na busca por uma cultura de direitos e uma cultura 
radicalmente democrática e, para usar uma frase utópica 
do processo político colombiano atual, até que a dignidade 
se faça costume.
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regular serviço de “patrulhamento”. A cada nova ocorrência, 
as anteriores são esquecidas, para que a indignação 
passageira da sociedade possa se mostrar naquele instante. 
Depois, cenas ensanguentadas, famílias destruídas, mães 
e filhos que choram, tias e esposas deixadas sós, são 
recolhidas para um álbum de imagens macabro, colocado 
na prateleira do esquecimento. Os fatos acerca da violência 
policial nos territórios das favelas, diariamente difundidos 
pelos meios de comunicação, acabam tendo seu significado 
trágico diluído de forma perigosa em meio a uma etérea 
sensação de insegurança, reforçada pela insistência em 
não rememorarmos o que nunca deveríamos esquecer até 
que essa violência pudesse ser algo deixado no passado. 
Mas como escreveu Eduardo Galeano, “nos acostumaram a 
esquecer o que merece memória e a recordar o que merece 
esquecimento.”2

Por esta razão, para não esquecermos, o memorial do 
Jacarezinho era, e continua sendo, tão importante e por isso 
mesmo foi destruído. O Estado não suporta que lembrem 
sua atuação em prol do extermínio. O Estado precisa que 
não tenhamos memória para continuar com a necropolítica 
de controle social sobre a juventude pobre e negra do Rio 
de Janeiro. As lutas contra a violência policial passam por 
vários campos, tais como políticas públicas de inclusão 
dessa parcela da população, moradia, saúde, educação, mas, 
um dos aspectos primordiais sem o qual não avançamos, 
é manter viva a memória, ou seja, a história de como a 
violência foi incorporada desde o Brasil colônia, como 
elemento constitutivo da realidade social brasileira3.
 
Atualmente, o que as mais diversas pesquisas revelam é 
que a recusa da sociedade em enxergar e debater o racismo 
estrutural que permeia todos os aspectos da vida brasileira, 
portanto também as políticas públicas levadas a cabo pelo 
Estado, é particularmente letal no campo da (in)segurança 
pública. O apagamento de nosso passado histórico sob o 
signo do qual o Brasil se constituiu, - sobretudo escravidão, 
violência e militarismo -, sem que tenhamos devidamente 
revolvido, em um processo de memória / verdade / 
reparação, as questões do racismo, do autoritarismo, do 
patrimonialismo e do patriarcalismo, vêm impedindo os 
avanços em direção a uma sociedade mais democrática e 
menos violenta. Da memória do Quilombo de Palmares, na 
Serra da Barriga, destruído em uma ação militar depois 
de um século de resistência, às memórias das favelas com 
suas lutas atuais, passando pelas mais diversas revoltas 

H“HOMENAGEM ÀS VÍTIMAS DA CHACINA DO 
JACAREZINHO
Em 06/05/2021, 27 moradores e um servidor 
foram mortos, vítimas da política genocida e 
racista do Estado do Rio de Janeiro, que faz do
Jacarezinho uma praça de guerra, para 
combater um mercado varejista de drogas que 
nunca vai deixar de existir.
NENHUMA MORTE DEVE SER ESQUECIDA.
NENHUMA CHACINA DEVE SER NORMA-
LIZADA.”

O texto acima está no memorial instalado no dia 6 de maio 
de 2022, no Jacarezinho, Rio de Janeiro, quando completou 
um ano a operação policial mais letal da história da cidade, 
contabilizando 28 mortos. Os nomes dos mortos, 27 civis e 
1 policial, vinham logo abaixo do texto; os 28 nomes. Neste 
dia, as ruas do Jacarezinho assistiram à caminhada de 
moradores, sobretudo com mulheres negras à frente, mães, 
irmãs, tias, primas de vítimas da violência, segurando uma 
faixa com os dizeres - “28 mortos não é operação, é chacina!  
1 ano sem respostas”. No dia 11 de maio de 2022, policiais civis 
munidos de marretas, com ajuda de um “caveirão”, puseram 
abaixo o memorial, em mais uma ação de apagamento da 
história de violência policial nas favelas da cidade do Rio de 
Janeiro, violência essa que se repete incessantemente, há 
décadas, não só nesta cidade, mas por todo Brasil. 

Pesquisas de diversos órgãos públicos e institutos de proteção 
aos Direitos Humanos, como Defensoria Pública do Estado do 
Rio de Janeiro e Justiça Global, dão conta de que em doze das 
quinze maiores chacinas registradas no Estado, nos últimos 
6 anos, forças policiais estiveram envolvidas. Se formos 
recuperar a memória de violência policial, apenas neste início 
de século XXI, é necessário recordar as ações policiais no 
Complexo do Alemão, 2007 e 2010, verdadeiras operações de 
guerra, sendo que na de 2007, o saldo de civis mortos chegou 
a 19. Desde então, o alarmante número de pessoas mortas 
em operações policiais continua a se reproduzir: só no ano de 
2020, foram 415 pessoas mortas em operações policiais na 
cidade do Rio de Janeiro, segundo a Rede de Observatórios da 
Segurança. O relatório “Pele Alvo: a cor da violência policial”1 
da Rede revela que 90% das pessoas mortas em ações policiais 
no município do Rio de Janeiro é negra. 

O noticiário cotidiano relata, com cada vez mais frequência, 
as mortes ocorridas em operações policiais ou durante 

Luta Contra a Violência Policial do Rio de Janeiro 

Dos navios negreiros ao 
camburão, dos quilombos  
às favelas
t Victoria-Amália de Barros Carvalho Gozdawa de Sulocki
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escravas no Brasil e lutas populares ao longo do século XX, 
precisamos resgatar a história do Brasil para superar as 
violências e construir outro caminho para sociedade.

A recente história brasileira, combinada com nosso 
imaginário social autoritário, escravocrata, patrimonialista 
e patriarcal, nos legou o atual modelo de “combate” ao 
crime, gerando uma escalada de violência sem fim, ao 
adotar o controle social repressivo e perverso sobre as 
classes populares, excluídas   do   banquete   –   com   
lugares   marcados   –   neoliberal.   Sobre   o   processo   
de   militarização   da   Segurança   Pública, que 
contemporaneamente se expande para todos os aspectos 
da vida em sociedade, Nazareth Cerqueira foi preciso ao 
descrevê-lo “como um processo de adoção e emprego de 

modelos, métodos, conceitos, doutrina, procedimentos 
e pessoal militares em atividades de natureza policial, 
dando assim uma feição militar” às questões relativas à 
Segurança, permeando todas as corporações policiais, sejam 
elas militares ou civis. A lógica militarizada de segurança 
pública significa o uso de uma “filosofia operacional” com 
a adoção do modelo de guerra para o “combate” ao crime, 
valendo-se da ideologia maniqueísta amigo/inimigo, sendo o 
“inimigo” o alvo a ser eliminado4. Não por acaso, o “inimigo” 
no Brasil vem dos estratos mais vulneráveis da sociedade 
brasileira: a juventude negra está sendo exterminada. 

Nos   aspectos   jurídico-organizacionais,  adotam-se estruturas 
organizacionais   militares (modelo do exército) na atividade 
de policiamento, e quanto à missão precípua de garantir a 

l Francisco Proner
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todos a segurança (modelo de policiamento democrático), 
teremos exatamente o oposto, eis que a “missão” das forças 
militarizadas é eliminar o “inimigo”, sendo que resquícios do 
passado nos legam norma constitucional permitindo que as 
Forças Armadas, com atribuições de intervenção nas situações 
de “lei e ordem”, tenham autorização para intervir em questões 
de Segurança Pública. A militarização avança por todos os 
campos das forças repressivas estatais, trazendo imensos 
prejuízos a uma política democrática de segurança pública.

É importante ressaltar que o problema não está na força 
policial usar farda militar, Polícia Militar, em contraposição 
a uma força de polícia civil, uma vez que o problema é de 
termos a militarização como um modelo de policiamento 
e não somente do uniforme que se usa. A violência letal 
das polícias se transforma, com a militarização, em 
técnica de governabilidade com eliminação do “inimigo”. 
A militarização das atuações estatais nos territórios mais 
populosos da cidade do Rio de Janeiro e também de condições 
de vida mais precárias, da Cidade do Rio de Janeiro, são 
visíveis através da espetacularização das ações das forças 
repressivas na grande mídia. Quer seja uma operação do 
BOPE – Batalhão de Operações Especiais, da Polícia Militar 
do Estado Rio de Janeiro, ou da CORE – Coordenadoria de 
Recursos Especiais, da Polícia Civil do Estado do Rio de 

Janeiro, curiosamente ambos com símbolos semelhantes – 
caveiras, facas e armas – símbolos que remetem à morte, 
são militarizadas, verdadeiras operações de guerra.

A militarização na segurança pública, que leva a uma 
maior letalidade nas ações policiais, também se revela 
no objetivo mal disfarçado do mantra “combater a 
criminalidade”, de ocupação militar e verticalizada nas 
favelas, consideradas territórios a serem estrategicamente 
controlados, espaços a serem submetidos a uma gestão 
policialesca militarizada, a exemplo do que foram as UPPs 
- Unidades de Polícia Pacificadora -, agora reformuladas 
em um novo(?) projeto chamado de “Cidade Integrada” 
que, em janeiro deste ano, trouxe ao Jacarezinho 1.200 
policiais para ocupar territorialmente a favela sob o 
fundamento de “combater o tráfico”. A Justiça Global 
se manifestou acerca do programa “Cidade Integrada”, 
afirmando que “não se pode esquecer que essas práticas 
são seculares e que o Estado brasileiro se fundou em 
uma ação militar-comercial de invasão, expropriação e 
exploração do trabalho de pessoas que foram racializadas. 
Seus locais de moradia passaram a ser alvo de diversas 
políticas que são seletivamente implementadas para 
gerar controle e morte. Além destes espaços serem 
historicamente usados como laboratório de uma política 

l Francisco Proner
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militarizada. Afinal, as técnicas utilizadas nelas, são 
reproduzidas em territórios empobrecidos no Brasil e 
mundo.”5

Ou seja, mais do mesmo.

“Onde há guerra não pode haver direito. O militar é 
adestrado para o inimigo, o policial para o cidadão”, afirma 
Nilo Batista que também nos lembra o que Raúl Zaffaroni 
de há muito relata: todos os genocídios do século XX 
foram praticados por forças policiais, e quando as Forças 
Armadas institucionalizadas neles se envolveram, estavam 
exercendo funções policiais.”6 O problema está no fato de 
que dificilmente conseguimos divisar essas diferenças entre 
as instituições e suas atribuições, consequentemente qual 
o modelo de atuação. O paradigma bélico para segurança 
pública traz a estética da submissão pelo medo e pela morte. 
É uma construção política que foi naturalizada ao longo da 
história brasileira.

No entanto, em um Estado Democrático de Direito 
não há lugar para que forças policiais atuem como 
forças militarizadas. E, assim como muitas rebeliões de 
escravizados aconteceram7, muitas revoltas populares foram 
eclodindo, ao longo do século, quase todas devidamente 

“apagadas” ou pouco estudadas em nossa história, diversas 
lutas vêm ocorrendo contra a violência policial nas favelas.

Um dos campos de luta se situa justamente na memória 
dos fatos, dar voz às pessoas que sofrem a violência ou 
perderam seus familiares e amigos para letalidade das 
operações policiais. No Rio de Janeiro, mães que perderam 
seus filhos pela violência policial com a ocupação de 
Manguinhos pela UPP, em outubro de 2012, fundaram o 
grupo “Mães de Manguinhos”, como forma de resistência 
dessas mães que transformaram o sofrimento da violência 
do Estado contra os seus em luta pela justiça e pelo fim 
dos assassinatos em seus territórios. O grupo começou a 
se conectar com outras mães, de outras favelas, negras e 
marginalizadas, com histórias semelhantes de perdas de 
seus familiares pela violência do Estado. Dessa forma, o 
grupo foi ampliando sua rede na luta por Memória, Justiça 
e Verdade, fortalecendo outros grupos, levando a voz destas 
pessoas a ecoar de forma mais contundente. São as vozes 
de mulheres negras, faveladas, mães, irmãs, tias, primas 
de vítimas da violência policial que falam por seus mortos e 
não querem que o Estado e a sociedade brasileira esqueçam. 
Elas gritam “Nossos Mortos têm Voz”.8

Recentemente, em 2017, as mortes e violações por operações 
policiais em Nova Brasília, Complexo do Alemão, ocorridas em 
1994 e 1995, foram objeto de decisão na Corte Interamericana 
de Direitos Humanos que condenou o Brasil pela inação 
do Estado em investigar e responsabilizar penalmente os 
agentes do Estado que teriam participado das ações. Vários 
significados podem ser tirados dessa condenação, em especial 
quanto a necessidade de não deixarmos cair no esquecimento, 
de não ir para o arquivo, como tantos outros casos, as mortes 
decorrentes da atuação de agentes estatais no exercício de 
suas funções, mesmo que a percepção de que nada mudou em 
relação à letalidade da ação policial possa ser desanimadora, 
a responsabilização pela Corte nos mostra que devemos 
lutar por Justiça, mas sobretudo por mudanças radicais nas 
políticas de segurança pública.

Neste ponto, importante compreendermos que uma 
sociedade democrática se constrói no cotidiano das práticas 
sociais, políticas e jurídicas. Um dos maiores problemas 
que obsta nosso avanço por maior democratização do 
País, e consequentemente impede uma diminuição das 
violências diárias, é a falta de uma transição completa da 
ditadura civil-militar para democracia, nos anos oitenta. 
Neste ponto é importante perceber que não houve uma 
ruptura significativa com o autoritarismo e o militarismo 
tão presentes na história brasileira desde Brasil colônia. 

Para uma efetiva mudança, além de compreendermos 
o quanto do imaginário e das práticas escravocratas, 
do autoritarismo, ainda estão presentes, precisamos de 
uma radical mudança no modelo de segurança pública, 
saindo do autoritário para um modelo mais participativo e 
inclusivo: um modelo que privilegie os direitos humanos, 
com a mudança radical do modelo militarizado para um 
paradigma que privilegie o aspecto de serviço público 
para proteção de pessoas; a adoção de um novo conceito de 
conflito, entendendo este como um fenômeno natural de 
qualquer sociedade pluralista, e não com a lógica amigo/
inimigo, típica da ideologia belicista; privilegiar atuações 
preventivas, através de políticas públicas de integração 
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social; maior controle sobre as agências policiais, visando 
impedir ação policial ilegal e abusiva.

Para tanto, as políticas públicas de segurança não devem ser 
verticalizadas, de cima para baixo, como uma concessão do 
Estado para parcelas da população. Vera Malaguti Batista 
afirma que “segurança reside fora de seu próprio paradigma, 
reside na gestão coletiva de projetos de vida, incluindo 
transportes, saúde, educação, saneamento, cultura, lazer, 
esporte. Não é a segurança pública, no sentido policialesco, 
que nos fará seguros. Voltemos a pensar nossas cidades, 
suas memórias, o palco onde forças se encontram, se 
enfrentam e se juntam para produzir novas formas de 
convivência, harmonia, apoio e alegria.”9

A força, a criatividade e a coragem para essas mudanças 
podem ser encontrada nas favelas, nas suas lutas e 
resistências. A construção de políticas e de modelos de 
atuação estatal deve ser horizontal, aberta a debates 
públicos com a devida atenção para quem mora, vive, 
convive, tece as relações de sociabilidade nos locais, com 
sua cultura e criações próprias.

Abdias do Nascimento dizia que Quilombo não era o esconderijo 
de escravo fugido. Muito pelo contrário, Quilombo significava 
a convivência solidária, fraterna e livre, na construção de uma 
vida mais igualitária. As favelas têm o potencial de indicar 
caminhos para construção de uma sociedade mais solidária, 
mais democrática. Devemos enfrentar as violências estatais, 
pensando no dia que tais lutas não serão mais necessárias. 
Por enquanto, aquilombar é preciso.

Notas

1 RAMOS, Silvia et al. Pele-alvo: a cor da violência policial. 
Rio de Janeiro: CESeC, dezembro de 2021.
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7 Neste sentido ver REIS, João José e GOMES, Flávio dos 
Santos. Revoltas Escravas no Brasil. São Paulo, Companhia 
das Letras, 2021.

8 Neste sentido ver os documentários “Nossos Mortos têm Voz” 
de Fernando Sousa e Gabriel Barbosa, “Auto de Resistência” 
de Natasha Neri e Lula Carvalho, dentre outros.

9 BATISTA, Vera Malaguti. O Alemão é Muito mais Complexo. 
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BATISTA, Vera Malaguti, Rio de Janeiro, Revan/ICC, 2012.
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AAbordar essa questão de diversidade cultural dos Povos 
Indígenas e Direitos Indígenas é muito desafiador para nós, 
pois os desafios sempre nos remetem ao passado, quando 
nosso território foi invadido pelos Yalanawi (Brancos) e, 
também, ao extermínio que sofremos com a invasão. Mas 
o Brasil é um território indígena, todos os brasileiros têm 
sangue indígena correndo nas veias. O nosso país é um 
país pluriétnico, país indígena e território sagrado. Nós, 
estudantes indígenas, estamos aldeando as mentes, através 
da caneta e do papel, estamos reflorestando mentes com as 
nossas produções acadêmicas, levando conhecimento de 
dentro para fora. Segundo IBGE 2010, existem 305 povos 
e 274 línguas indígenas no Brasil. No entanto, segundo 
pesquisadores de línguas indígenas do Museu Nacional e 
Museu Paraense Emílio Goeldi, há hoje entre 150 povos e 
180 línguas indígenas. É a enorme diversidade indígena no 
Brasil. Trata-se de um cenário que pode ser visto a partir 
de um mosaico da situação histórica e modos de vidas.

Quando converso com meu pai, tios e avós Baniwa, sobre 
o descobrimento do Brasil, eles sempre me questionam 
dizendo: “Por que isso ainda é visto como verdade? Por que 
a sociedade branca ainda insiste nessa história mentirosa?” 
A sociedade brasileira precisa estar ciente que eles são 
invasores deste lugar. Em uma conversa na beira do fogo, 
meu pai me disse:

Estamos neste território sagrado, que os 
Yalanawi (brancos) chamam de Brasil. Desde a 
origem do mundo, quer dizer, “desde sempre”, 
o nosso território de origem passou por vários 
processos de transformações até chegar aos 
dias atuais, que conhecemos como este lugar 
onde moramos. A sociedade branca só vai 
conseguir entender o significado do território 
se um dia forem nascer ou renascer em um 
dos povos que existem no Brasil. Somente 
assim será possível entender a importância de 
ter nosso território preservado, conservado e 
protegido. Todo processo de transformações da 
origem de cada povo traz consigo o significado 
dos benzimentos, dos rituais, dos cânticos, das 
danças e da própria origem do mundo. Nós 
não estamos aqui há 500 anos, estamos aqui 
desde sempre, estamos há 500 anos lutando 
para sobreviver depois da invasão. Há 500 
anos, nossa casa foi invadida e desde então 

A Luta pelos Direitos dos Povos Indígenas 

Diversidade cultural e invisibilidade 
sobre os direitos indígenas

t Francineia Bitencourt Fontes
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estamos aqui todo dia lutando para afirmar 
que este território é nosso”. (Francisco Fontes-
Sábio Baniwa)

Lembrando que hoje vemos a presença de muitos 
pesquisadores que são nossos parceiros, mas há também 
aqueles que são nossos inimigos, como mineradores, 
madeireiros, pescadores e os do agronegócio que visam 
o tal de desenvolvimento. Aquilo que aos nossos olhos é 
destruição. Nós temos a nossa própria ciência de pensar 
e cuidar do nosso território. O maior sonho dos mais 
velhos, pensadores, xamãs, parteiras e conhecedores, é 
que pudéssemos ter nossa terra de volta, e mandar todas 
as pessoas que são contra os povos indígenas no navio de 
volta a sua terra.

Nós, Baniwa do Noroeste Amazônico, temos um vasto 
conhecimento quando se fala em diversidade cultural. 
Segundo a nossa cosmologia e cosmovisão, temos explicação 
para falar sobre a nossa “Origem do Mundo”, a sabedoria dos 
nossos antepassados e sobre o nosso mundo hoje. Sempre 
lembrando e relembrando da origem da humanidade, 
por exemplo quando fazemos nossos rituais de iniciação 
masculina e feminina, a nossa ciência explica o ritual. Cada 
povo indígena tem sua própria ciência de pensar o mundo 
e explicar a existência do Outro (seres invisíveis). Falamos 
para o mundo que nós Baniwa nascemos de uma vagina 
de pedra, de um buraco, que hoje é uma enorme cachoeira, 
conhecido como “Hiipana Eeno Liepolekoa”1. Nós Baniwa 
temos nossas leis, regras, parlamentos, conselheiros, temos 
irmãos menores e maiores. As regras estão conosco há 
milhões de anos, desde a origem do mundo, mundos dos 
Eenonai2. Nós não nascemos de macaco como diz a ciência dos 
Brancos, nós temos a nossa própria ciência de explicar o nosso 
nascimento. Para nós, leis e regras são sagradas e precisam 
ser respeitadas. Mas, infelizmente isso não acontece com 
a lei dos brancos, que segue nos matando e fazendo sofrer.

Ao abordar a questão dos Direitos Indígenas, a antropóloga 
Manuela Carneiro da Cunha, no dossiê 30 anos da 
Constituição Brasileira, afirma que:

“Há 30 anos, na Constituição, os direitos 
dos indígenas, que já eram consagrados na 
República desde a Carta de 1934, foram, pela 
primeira vez, objeto de um capítulo específico. 
As terras indígenas e seu usufruto, desde pelo 
menos a Lei das Terras de 1850, sempre foram 
o tema central do que se convencionou chamar 
da “questão indígena”.

As palavras de Darci Ribeiro, também citado neste mesmo 
texto, assevera “que a questão não era propriamente 
indígena, mas sim uma “questão do não indígena” querendo 
se apropriar das terras dos índios”.

Manuela Carneiro destaca ainda que o “fundamento dos 
direitos dos índios a suas terras e a história da legislação 
que os reconhecia deveriam ser estudados” e, desenvolveu 
a partir daí, estudos  dirigidos aos Constituintes que 
tratavam “dos direitos assegurados aos índios na legislação 
então vigente; da história da doutrina e da legislação sobre 
terras indígenas desde a época colonial até a Emenda 

Constitucional de 1969, da história e do caráter da “tutela 
dos índios”; de elementos relevantes do Direito Internacional; 
e da história constitucional sobre assuntos indígenas.

Carneiro da Cunha traz também a riquíssima informação 
sobre a criação da primeira organização indígena a nível 
nacional, UNI – União das Nações Indígenas: 

“Criada em 1980, na esteira do movimento 
contra o decreto de emancipação, a UNI foi 
a mais bem-sucedida tentativa de criar uma 
organização indígena nacional nessa época. 
Ela constituiu um interlocutor fundamental 
na Constituinte, e seu líder, Ailton Krenak, 
teve papel destacado no Congresso (...) após a 
Constituição, organizações indígenas regionais 
se fortaleciam e multiplicavam, entre as 
quais a maior foi a COIAB, criada em 1989 e 
reunindo povos amazônicos, a UNI foi perdendo 
seu protagonismo, e hoje a organização 
nacional indígena é a APIB - Articulação dos 
Povos Indígenas no Brasil, fundada em 2005.”

Dando continuidade às lutas pelo direito de existir, luta pela 
terra, luta pela Demarcação de Terras Indígenas. A APIB 
juntos com as Organizações Indígenas, todo ano temos a 
maior mobilização que é o “Acampamento Terra Livre” e a 
“Marcha das Mulheres”, que acontece em Brasília, mês de 
abril, encontro de povos, usando nosso urucum, jenipapo, 
nossos adornos, nossas pinturas, arco e fecha. Hoje no 
Brasil, há várias organizações que são importantes na luta 
e na defesa dos direitos indígenas, como Associações que 
estão presente nas bases (comunidades ou aldeias). Há 
as organizações maiores, como por exemplo a Federação 
das Organizações Indígenas do Rio Negro – FOIRN, 
representativa dos 23 povos que moram nas margens de rios 
e igarapés, na Terra Indígena Alto Rio Negro. São mais de 
80 associações filiadas a FOIRN e assim como outras regiões 
do Brasil. Manuela Carneiro da Cunha apresenta em seu 
dossiê a definição de Terras Indígenas:

“O Direito dos índios a suas terras, apesar de 
frequentemente transgredido, foi reconhecido 
desde o tempo Colonial. Foi escrito em todas as 
Constituição Republicanas desde 1934. A partir 
de então, a pose inalienável de suas terras 
foi assegurada aos índios. Na Constituição 
de 1969, acrescentou-se que a propriedade 
das terras indígenas seria da União. Hoje 
anos trinta mais tarde, estamos sofrendo 
só ameaça, como diz a autora do Dossiê. O 
Presidente Jair Bolsonaro, está acabando com 
todos os direitos que nos garantido dentro da 
Constituição, direitos conquistados com muita 
luta”. (CARNEIRO DA CUNHA, 2018.p.435)

Trinta anos mais tarde, estamos sofrendo só ameaças, como 
diz a autora do Dossiê. O Presidente Jair Bolsonaro está 
acabando com todos os direitos que nos foram garantidos 
dentro da Constituição, direitos conquistados com muita luta. 

Hoje, todos nossos Direitos estão ameaçados, corremos 
sérios riscos no próprio território. No tempo da eleição para 
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presidência, assistimos pela televisão quando Jair Bolsonaro 
declarou que não haveria mais nem um centímetro de terras 
para índios e quilombolas, e que haveria uma revisão das 
terras indígenas. Nessa mesma eleição, tivemos parentes 
que votaram em Bolsonaro, o quê,  para mim, como indígena, 
foi muito decepcionante. Os parentes,  defendo ele, mesmo 
que inconscientes, estavam pondo nosso território em risco. 
Bolsonaro afirmou que muitos iriam enriquecer explorando 
livremente o minério em seu território, e meus parentes 
caíram nessa armadilha. Até hoje, ouço parente defendendo 
e dizendo que é a favor da mineração dentro do território. 
Quando ouço isso, meu coração chora. 

Quando eu tinha 12 anos, meu pai era Capitão da 
Comunidade de Assunção. Estava acontecendo a entrada 
das empresas de Paranapanema e Gudimazon no território 
e os mais velhos da comunidade não aceitaram, pois a 
mineração traz muita desgraça. Certo dia, meu pai e um 
grupo de lideranças homens da comunidade, foram na cara 
e na coragem enfrentar e saquear o barco que estava subindo 
o rio levando materiais para exploração de ouro na região 
do Içana. O barco que ia subindo estava levando muitos 
garimpeiros que estavam indo explorar o nosso solo. Meu 
velho pai e outros homens levaram suas armas para tentar 
impedir. Teve troca de tiros entre lideranças e garimpeiros, 
mas conseguiram impedir a entrada deles na área. Quando 
meu pai fala sobre esse momento ele fica com a voz trêmula, 
engolindo a saliva do choro, a voz começa a não sair, pois foi 
um momento muito difícil em que eles arriscaram suas vidas. 
Depois eles tiveram que encarar os garimpeiros durante 
julgamento em São Gabriel.

São Gabriel da Cachoeira fica na Terra Indígena Alto Rio Negro 
e é a cidade mais indígena do Brasil, onde vivem 23 povos 
diferentes. É onde fica a sede da Federação das Organização 

Indígenas do Rio Negro – FOIRN, que está completando 35 
anos de existência, a nossa grande maloca. A FOIRN tem sido o 
grande protetor e defensor de defesa dos direitos e preservação 
da Diversidade Cultural. Hoje, temos rios e igarapés para beber 
a água, tomar banho, pescar peixe e comer, temos a floresta, 
que é o nosso mercado e farmácia. Mas com todos os retrocessos 
que estamos vivendo no país, eu tenho medo, sinto muito medo 
de perder meu lar, a minha casa de origem.

É importante lembrar também que existem vários Projetos de 
Leis e Emendas Constitucionais anti-indígenas tramitando 
dentro do Congresso Nacional. No atual cenário, o que mais me 
preocupa é o “Marco Temporal” com seu apêndice. Como disse 
a Manuela Carneiro da Cunha é “o esbulho renitente”, porque 
só dá direito à demarcação os povos que tiveram suas terras 
demarcadas antes da promulgação da Constituição de 1988. 
Estão na luta pela demarcação muitos dos nossos parentes, 
como os Guarani do Mato Grosso do Sul e do Oeste do Paraná, 
violentamente deportados de suas terras desde a década de 
1940 e a Marcha para Oeste de Getúlio Varga. E nessa luta 
também são os parentes do povo Xucuru de Pernambuco. 

No texto sobre “Índios em Movimento”, o grande líder Ailton 
Krenak nos faz pensar e refletir sobre esse assunto. Ele 
compartilha conosco sua visão poética de se referir a uma 
iniciativa de organização política de uma parte do nosso povo, 
em um trecho do texto ele diz o seguinte: 

“O Marechal Rondon foi, talvez, o mais ilustre 
brasileira a gastar a sua vida pensando em 
como criar alternativas àquele ritual de caçar os 
vencidos e tomar seu território, quando ele forjou 
aquela conhecida expressão: “Morrer se preciso 
for, matar nunca”. (...) Então viva o Rodon. Porque 
o Rondon, pelos menos, fincou o bastão no chão 

l Tuane Fernandes
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e disse: “Olha enquanto esses povos estiverem 
ainda se preparando pra sofrer o contato com os 
brancos, nós precisamos criar um resguardo para 
eles. Esse resguardo surgiu a ideia de “Terras 
Indígenas”. Esse resguardo durou algum tempo, 
mas na virada dos anos 1960 pra 1970, todas a 
regiões indígenas foram invadidas por caçadores, 
por garimpeiros, por madeireiros, não tinha 
nenhum limites no avanço desses territórios.” 
(KRENAK, 2017.p. 37-51)

Em muitas das minhas conversas com meu pai, me sobre 
essas questões de Direitos Indígenas, Diversidade Cultural 
e Povos Indígenas. A sociedade que se diz civilizada precisa 
aprender com os povos originários a ter uma visão sobre 
o mundo, somente assim teremos mudanças. Os olhos dos 
políticos são vedados para não enxergar os verdadeiros 
significados das palavras “Território, Direitos, Diversidade e 
Povos Indígenas”. Quem são povos indígenas, afinal? Quem 

é o verdadeiro dono desde território chamado Brasil? Quem 
são os verdadeiros invasores? E quem são preguiçosos? 
Assim como fala meu parente Edson Kayapó:

“A problemática Indígena no Brasil teve início 
com a chegada dos portugueses em 1500 e 
a sucessiva política de desestruturação das 
tradicionais formas de organização dos povos 
originários, o que significou a imposição de 
novas regras para o funcionamento da vida 
comunitária e o extermínio de centenas de 
povos, línguas e conhecimentos, em nome da 
religião, da civilização e da unidade nacional”. 
(KAYAPÓ, 2019.p.59)

A nossa vida mudou na data em que foi avistado o monte 
Pascoal na Bahia. Nós nunca fomos descobertos, sempre 
estivemos aqui, onde fomos designados a ser guardiões e 
protetores do nosso lugar. Os brancos se acham nossos donos, 

l Christian Braga
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A fantasia da sociedade branca é que ainda moramos 
nas cavernas, andamos pelados, dormimos nas folhas de 
bananeiras, que vivemos junto com as onças, que existem 
muitas anacondas. Eles ainda estão presos no passado, 
acreditando na mentira que foi contada pelos invasores. 
Os livros ainda reproduzem informações falsas aos alunos. 
Somos poliglotas, somos cientistas, médicos, antropólogos, 
parteiras, ecólogos, geógrafos, engenheiros florestais e 
ambientalistas, pois temos as nossas técnicas tradicionais, 
usamos nossa saberia para explicar a existência do mundo e 
da humanidade, pois nossos pais, avôs e avós são bibliotecas 
vivas, e a nossa forma de repassar conhecimento sempre foi 
na base da oralidade, mas nós mestres e doutores, estamos 
pondo nossa sabedoria no papel.

É importante conhecer mais sobre os povos indígenas 
do Brasil, somos muitos povos de diferentes realidades e 
culturas. Somos sabedores e guardiões do nosso território. 
Somos mulheres sementes, mulheres rios, mulheres 
florestas, mulheres raízes e mulheres roças. Nós protegemos 
e cuidamos dos nossos filhos e somos protetoras da sabedoria 
ancestral. Carregamos nas veias a potência das nossas 
avós, somos guerreiras como elas, somos o útero da floresta 
e da humanidade. Queremos apenas que os nossos direitos 
sejam respeitados, que nossas terras sejam demarcadas, 
que as terras que nos foram tiradas sejam devolvidos aos 
verdadeiros donos, que deixem os nossos territórios em paz, 
que respeitem o nosso modo de vida. Ouçam mais os nossos 
pajés, somente assim será possível vivermos em harmonia, 
deem ouvido aos mais velhos, eles têm muito a nos ensinar. 
Aqui não existe índio de verdade, aqui existem povos 
indígenas, sejam os que moram nas Terras Indígenas, sejam 
os Indígenas que moram em centros urbanos, todos devem 
ter os mesmos direitos. Nós lutamos para existir e resistir, 
não nos vejam como atraso, nos vejam como guardiões da 
floresta. Nós dependemos da floresta em pé e ela depende 
do nosso cuidado para manter o equilíbrio do mundo e das 
mudanças climáticas. Matsia (obrigada)!

Notas

1 Wapui-Cachoeira-Umbigo do Mundo.
2 Animais e humanos. Primeiros humanos que tinha dupla 

personalidade.
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se acham superiores a nós, só porque sabem escrever, usam 
roupas, falam português. Com a chegada dos portugueses, 
nós tivemos um grande retrocesso em nossa própria 
realidade, tivemos que nos adaptar a viver num mundo 
que não era nosso, foi muito doloroso ouvir as falas dos 
meus avós. Com a chegada da religião nas comunidades 
indígenas, fomos mortos e exterminados de nosso mundo. 
Fomos proibidos de morar nas nossas malocas e começamos 
a morar nas casas “ditas modernas”.  Com a chegada da tal 
civilização, veio preconceito e racismo, nos chamaram de 
índios, de preguiçosos, de sujos e de invasores. A construção 
da invisibilidade dos povos indígenas está presente desde 
1500.  Um parente Kayapó diz que são impostos rótulos que 
desqualificam ou discriminam a diversidade étnica, ou são 
implementadas políticas de “adaptação” desses povos aos 
hábitos ditos “civilizados” (Brito, 2012).

“Demostra que a unidade territorial brasileira 
foi garantida, graças aos próprios indígenas 
que sempre estiveram ocupando as faixas 
de fronteiras, especialmente por meio da 
implantação de escolas, cujas finalidade era 
abrasileirar esses povos e nacionalizar os 
territórios de fronteiras em favor da sua defesa 
contra os possíveis invasores estrangeiros”. 
(KAYAPÓ, 2019. p.59)

A negação do pertencimento, as diversas formas de 
discriminação, o silenciamento da violência histórica 
contra nós povos indígenas estão expressos na composição 
das memórias ou no esquecimento a que tais povos foram 
condenados. “Nós povos indígenas fomos apagados da história 
do Brasil, fomos silenciados e caímos no esquecimento, é um 
campo minado pelas contradições socialmente produzidas. 
A prova viva de tudo isso, foi o apagamento e a proibição 
de falar língua nossa materna, a introdução da Língua 
geral (Nheengatú), a implantação de novos hábitos, sempre 
pautados pela moral cristã. Os jesuítas se referiam ao 
“baixo nível civilizatório” dos indígenas. Os missionários 
avaliavam e julgavam os hábitos indígenas, identificando-os 
como pecados de “luxúria” e “sodomia”. Segundo as autoras 
Gallois, Klein e Dal´Bo:

Trata-se de um cenário que pode ser visto tanto 
do alto, apresentando um mosaico de situações 
históricas e modos de vida, como também em 
sua complexidade. Mas, ao mesmo tempo, é a 
identificação com essa categoria genérica que 
permite aos mais diferentes povos conhecerem 
as ameaças e lutas para terem conhecidos 
seus direitos mais fundamentais, entre eles, 
o direito à diferença. As ações de políticas 
indígenas procuram enfrentar para evidenciar 
a complexidade dos desafios hoje postos para 
o reconhecimento de suas reivindicações e 
a garantia dos direitos estabelecidos pela 
Constituição Federal de 1988” (GALLOIS, 
KLEIN, DAL’BO, 2016. P.31)

Eu moro no meio da floresta amazônica, meu povo ainda 
mantém a cultura viva, queremos ser chamados pelos 
nomes corretos: “Indígenas”, “Povos Indígenas” ou “Povos 
Originários”. Em pleno século XXI, a maioria desconhece 
nossa presença, para eles já não existem mais indígenas. 



32    Cultura de direitos       Cultura DemoCrátiCa

l Francisco Proner



33    Narrativas Críticas

PPara começarmos a falar sobre sistema prisional, 
precisamos abandonar nossos conceitos de história 
enquanto progresso. A história do país se confunde com 
a da privação de liberdade, sendo as prisões um dos 
dispositivos que operacionalizam o genocídio do povo 
negro e indígena, dizimando pelo definhamento cotidiano 
do corpo e da alma. 

Podemos falar em liberdade até 1500 e paramos por 
aí. Se refletirmos com calma, não é difícil perceber o 
quanto a colonização tem de prisão: um território que 
possuía liberdade de circulação passa a ser demarcado 
arbitrariamente e os sujeitos nele confinados são forçados 
a criar uma identidade que não lhes pertence, sob 
ininterruptos processos de violência.

No Brasil testamos todas as formas de confinamento: 
alguns dos primeiros colonizadores vinham pagar pena 
de degredo, indígenas eram forçadamente aldeados e 
africanos eram trazidos aprisionados nos navios, no 
Valongo, nas fazendas. As relações passam a se redesenhar 
a partir do encontro nas terras daqui: é no contato com 
indígenas e negros que os portugueses assumem a posição 
de carcereiros (ou colonizadores, como preferir). Deixando 
de ser pária dos párias europeus, são lançados a uma 
ascensão social sem precedentes ao chegar na colônia. 

Nesse mundo eram o ideal de brancura, proprietários, 
e pela primeira vez pertenciam a efetiva ideia de elite, 
e pior: uma elite comprometida com a afirmação de sua 
própria humanidade a partir da subjugação dos demais. 
Tinham desde Portugal um acúmulo da invenção da raça: 
converteram judeus em cristão novos e dominaram os 
mouros, forjando metodologias elaboradas e perversas de 
dominação racializada, como nos lembra Maria Aparecida 
Bento e Carolina Rocha Silva. 

Então, não é exatamente como se eles precisassem 
inventar nada novo, eles podiam simplesmente usar todas 
essas construções e aplicar aqui, finalmente ocupando 
o papel de elite. Agora eram eles que torturavam, 
prendiam, matavam e exploravam até o definhamento 
completo do ser, nesse território que suportou o peso do 
império em seu próprio solo. 

Foi com a chegada da família real na então capital 
da Guanabara que a prisão começa a esboçar sua 

estrutura: os presos que ficavam no prédio da Câmara 
foram rapidamente transferidos para o Aljube e todos, 
absolutamente todos, passavam pela antiga prisão 
eclesiástica em 1808. Lá o que tínhamos era a mesma lógica 
de hoje: pessoas negras amontoadas em um espaço com 20 
vagas, mas que aprisionava quase quatrocentas pessoas, 
de tão lotado algumas se asfixiavam. Paralelamente, 
existia o Calabouço, nosso primeiro exemplo de parceria 
público-privada para cumprimento da pena. Os senhores 
pagavam pela alimentação e pelo castigo corporal de 
negros escravizados e simplesmente os deixavam à morte 
e fome, caso fosse considerado caro demais. E aí, como 
ver qualquer transição quando o assunto é prisão?

Lembrando que o mesmo império que decretou essa 
situação aviltante, declarou a independência e depois 
inventou que aboliu a escravidão, maquiando que durante 
e depois deste período optou por criminalizar tudo que 
pudesse ser relacionado à população não branca. Não 
houve nenhuma política de reparação, e assim passou a 
ser mantido um apartheid velado. O sistema escravagista 
encontrou seu fim, ao menos na letra da lei, tanto por 
razões econômicas, mas, acima de tudo, pelo medo branco  
ante a potência da luta da diáspora por liberdade. Falar 
disso não é rememorar a história de dois séculos atrás, 
é ver o quanto dela se mantém hoje.

É nas continuidades de um projeto que atravessa 
regimes, que é possivel que em 2018 seja eleito um 
Governador do estado que defende “tiro na cabecinha” 
de pessoas em conflito com a lei e de um Presidente 
que defende abertamente a tortura. O genocídio foi 
autorizado, estimulado, e liberado no país, especialmente 
quando falamos de pessoas presas. Começamos na 
colonização e escravidão, não arrefecemos. Aceleramos 
na ditadura empresarial-militar, e mais uma vez não 
lidamos com nosso passado e suas permanências. Agora 
no bolsonarismo, que em muito transpõe aquele que 
ocupa a cadeira da presidência, intensificamos a política 
de morte. O que faremos agora?

No Rio de Janeiro temos a Súmula 70 do Tribunal de 
Justiça, na qual é determinado que o depoimento do 
policial é suficiente para a condenação criminal. No 
estado em que a cada ano há um novo recorde em autos 
de resistência e uma nova “maior chacina”, a palavra 
da polícia que tortura e mata é suficiente para também 
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prender. E piora: o mesmo Tribunal que cria essa súmula, 
garante que pessoas presas hospitalizadas não passem 
por audiência de custódia. As pessoas presas baleadas, 
sobreviventes de operações policiais, têm a legalidade de 
sua prisão analisada só pelo registro de ocorrência, que por 
sua vez, normalmente é constituído por versões idênticas 
dos policiais. Depois da alta hospitalar, são apresentadas 
para averiguação de tortura - não se discutindo a liberdade, 
independente do estado de saúde do indivíduo. Inclusive, a 
própria identificação de tortura não funciona muito bem: 
já que acompanhamos alguns casos nos quais a decisão 
informa que não há sinais de abuso, já que o preso estava 
“só” baleado. Bala vira sinônimo de culpa.

Hoje presos no Rio de Janeiro passam literalmente 15 horas 
sem comer. A primeira refeição é às 8h e a última às 15h. 
Em 2020, chegamos ao ponto de empresas não fornecerem 
alimentos por 15 dias. O resultado foi que, somente em 
2021, 36% dos das pessoas presas que morreram no estado 
estavam desnutridas ou caquéticas. Água? A água é aberta 
de 3 a 5 vezes ao dia, para beber e tomar banho, durante 30 
minutos para uma cela com 150 presos (a capacidade era 
50, com a criação de triliches virou 75, mas esses espaços 
têm o dobro de lotação). 

Quanto a permanências, o Rio de Janeiro não permite 
dúvidas quando falamos de sistema prisional. Lembra do 
Calabouço?  Então, ele foi transferido para o Complexo 
Penitenciário Frei Caneca, tendo a unidade fechado em 
1857. Só que o Frei Caneca seguiu e só foi implodido em 
2010. Ele possuía o Presídio Nelson Hungria, o Hélio 
Gomes, Lemos Brito e Milton Dias Moreira, todos nomes de 
unidades ativas hoje no Rio. Aliás a primeira penitenciária 
feminina que era no modelo prisão convento, virou com os 
anos a Penitenciária Talavera Bruce, que recebeu presas 
do regime militar e que hoje ainda está funcionando em 
Gericinó. 

O sistema prisional sempre foi fortemente marcado pelo 
militarismo durante a sua trajetória: no século XVIII 
ele ocupou os fortes militares, e retornou a eles durante 
a ditadura empresarial-militar. A polícia militar, por 
exemplo, foi responsável por muito na repressão do sistema 
prisional fluminense, como ainda o é em muitos estados, 
sendo substituída hoje por forças igualmente militarizadas 
como Grupo de Intervenção Tática (GIT) e Serviço de 
Operações Especiais (SOE-GSE). Observá-los é ver o marco 
de sua atuação: homens com armas de grande calibre, colete, 
capacete, balaclavas, e uma linguagem corporal que não 
nega seu militarismo. 

O transporte no sistema prisional é uma imagem que 
dá os contornos da frase “cada camburão tem um pouco 
de navio negreiro”, de Yuka. Mulheres e homens negros 
são deslocados algemados entre si, posição notoriamente 
de tortura, batendo em todos os cantos de um carro de 
metal, com pequenas frestas para respirar, sem comer e 
sem beber por horas, levados por policiais que xingam e 
batem a todo momento. A gestão da Secretaria de Estado 
de Administração Penitenciária só foi capitaneada por 
policiais: policiais militares, delegados de polícia e pela 
primeira vez uma policial penal. E a mudança de agentes 
prisionais para policiais penais não mudou pouco o que 

já era militarizado: em todo o país relatos de aumento de 
agressividade dos agentes, de tortura, de uso de armas 
de fogo subiram com a mudança. Agora, como polícia, 
receberam sinal verde para fazer o que querem e é esse o 
imaginário do que significa ser policial no Rio de Janeiro, 
ser livre para torturar e matar. 

A criação da polícia penal melhor pode ser comparada à 
nossa eterna hidra de polícias especializadas com poderes de 
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vida e morte no Rio de Janeiro. A proposta de Lei Orgânica, 
hoje correndo na Assembleia Legislativa, segue os padrões 
da proposta federal de regulamentação da Polícia Militar e a 
estadual de Polícia Civil. Podem tudo independente do limite 
constitucional de atuação dentro da prisão. Ela prevê: operação 
aérea, conjuntas com outras policiais, inteligência interna 
e externa, até termo de ocorrência! Uma “superpolícia” com 
completo domínio dos presos, mas que também poderia passar 
a atuar fora em investigações. Dentro e fora, é tudo deles!

Essa escalada de violência veio brutal e silenciosamente 
em 2 de julho de 2021, sem ter uma nota de rodapé 
em nenhum jornal. Nesta noite começaram a circular 
notícias e vídeos que a Cadeia Pública Romeiro Neto 
estava em chamas, supostamente em rebelião. Não 
se sabia nada, apenas rumores de feridos. Foram dois 
dias até sabermos da primeira vítima fatal. O caso é 
devastador: um preso idoso teve 80% do corpo queimado 
e veio a óbito, outras duas pessoas tiveram grande 
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parte do corpo queimado, e uma quarta tomou um tiro 
de bala de borracha muito próximo ao olho. Coletando 
relatos, informações e um parecer técnico, fortes são os 
indícios que o incêndio foi ocasionado pelo uso de bomba 
de efeito moral. O suposto “armamento menos letal” foi 
responsável pela combustão de um colchão – cabendo o 
adendo de que os distribuídos na unidade pela Secretaria 
de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) são 
de material altamente inflamável – que estava sendo 
utilizado como escudo, numa tentativa de proteção ante 
à ação truculenta das forças de segurança. Assim, uma 
cela de 120 pessoas pegou fogo.

Este é pelo menos o terceiro incêndio com vítima fatal dentro 
do sistema prisional fluminense em quatro anos, sem que 
nada, absolutamente nada, seja questionado. Em 2018 duas 
mulheres morreram na Penitenciária Nelson Hungria; 
em 2019 outra morreu de modo idêntico na Penitenciária 
Talavera Bru1ce. Todas estavam na área do castigo. No 
primeiro caso, a unidade não possuía extintor de incêndio. 
Na segunda, a presa não conseguiu chegar à rede pública 
para ser atendida em um hospital.

Não é à toa que a sociedade civil, movimentos e instituições 
foram contra a mudança para a polícia penal. São inúmeras as 

denúncias que apontam o escalonamento tanto na violência 
com os presos, com intermináveis “gerais” nas unidades 
prisionais, sejam de dia, de noite ou de madrugada, com 
violência e revista vexatória no coletivo, somadas a um cada 
vez maior relato de aumento da violência com visitantes, 
operações extramuros e execuções sumárias. Desde 2019, 
quando a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da 
Polícia Penal estava prestes a ser aprovada, as Frentes 
Estaduais pelo Desencarceramento, Agenda Nacional pelo 
Desencarceramento e diversos movimentos e articulações 
de sobreviventes do cárcere e familiares de vítimas de 
violência do Estado (incluindo o encarceramento) falaram, 
escreveram e incidiram de todos os modos imagináveis,  
apontando os perigos dessa mudança.

Do mesmo modo que em todo camburão tem um pouco de 
navio negreiro, toda cela, todo coletivo de familiares e toda 
fila de cadeia tem um pouco de quilombo. Diante dessas 
situações, a cadeia “balangou”, bateu chapão, como chamam, 
que basicamente é gritar e sacudir a grade até que a ajuda 
venha. De fora, as famílias metodicamente se organizam, 
uma após a outra, para encher os órgãos de controle com 
denúncias detalhadas, pormenorizadas, de toda e cada uma 
das violências. 
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presos para o SUS. Sequer a briga pela regulação poderia 
ser feita. A Frente pelo Desencarceramento Eu sou eu, a 
FAPERJ e uma série de outros coletivos se organizaram 
e ficaram dias batendo de porta em porta nos gabinetes 
dos Deputados, falando sobre como era completamente 
inconstitucional o projeto, porque o SUS era universal. 
E aquela vez ganharam. Mesmo que amanhã fosse 
novamente enfrentar a fila de Gericinó, com três mil 
pessoas, pegar uma senha e levar comida, roupa e kit de 
higiene para garantir a  vida daqueles que todos querem 
matar, e que “balangam” a cadeia quando o pior se anuncia 
para um deles. 

Calabouço, Frei Caneca, Complexo de Gericinó: temos um 
dos fios condutores da nossa história genocida. Mas temos 
também a linha que conecta a resistência verdadeiramente 
abolicionista, que cria políticas de vida para a população 
negra e indígena. É nas lutas cotidianas das favelas e 
periferias, nas filas das prisões que outros mundos são 
construídos. Movimentos de familiares de pessoas privadas 
de liberdade e sobreviventes do cárcere desafiam essa 
justiça racista e se articulam em rede com familiares de 
vítimas de outras formas de terrorismo de Estado para 
criar um mundo sem prisões.

Um exemplo disso é a luta do acesso à saúde. O cenário é o 
seguinte: a SEAP possui apenas oito médicos que operam 
em uma equipe volante, na qual também estão todos os 
enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais que atendem 
o estado. Para atendimento você passa para o policial penal 
um bilhete (catuque) para que chegue ao ambulatório. Lá, 
caso as técnicas entendam que não será possível remediar, 
você pode ou ser atendido pela equipe volante - caso 
ela apareça- ou ser levado para o Serviço de Orientação 
Educacional (SOE), até o que o sistema de justiça teima 
em chamar de hospital.

O “hospital” por sua vez é uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA). Para ir para rede pública você precisa 
ir por “vaga zero” que em muitos casos você está em uma 
situação grave ao ponto da quase irreversibilidade, ou por 
regulação de vaga normal, feita por um único profissional da 
SEAP, o que gerou uma fila interminável de agendamentos 
cancelados porque não foram feitos de modo adequado. O 
resultado dessa política: apenas em 2021 foram 182 presos 
que morreram no Rio de Janeiro. 

Como se não fosse suficiente, em 2016 decidiram fazer o 
PL 1919, que seria votado em 2018 e proibiria a ida dos 
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l Christian Braga

NNo momento em que escrevemos este capítulo, a Europa, 
América do Norte, Ásia e África enfrentam uma onda de 
calor sem precedentes no verão europeu de 2022, o que 
tem provocado incêndios florestais e crises extremas que 
só na Europa já foram fatais para mais de 1000 pessoas, 
em apenas uma única semana. 

O Secretário Geral das Nações Unidas, António Guterres, 
alertou que a humanidade está enfrentando um suicídio 
coletivo e que “metade da humanidade está em zona de 
perigo, de inundações, secas, tempestades extremas e 
incêndios florestais”. 

Em 2015, 192 países, juntamente com a União Europeia, 
haviam assinado o Acordo de Paris, um dos mais 
importantes compromissos internacionais sobre mudanças 
climáticas, adotado no marco da Convenção Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança Climática, fruto da ECO 
92 que ocorreu no Rio de Janeiro.

t Gisele Ricobom e Charlotth Back

Direito a um Ambiente Saudável 

Mudança climática, crises 
civilizatórias e luta pelo meio 
ambiente no Brasil

Com natureza de tratado internacional, o acordo entrou 
em vigência em 2016 e estabeleceu metas para reduzir 
substancialmente a emissão de Gases de Efeito Estufa – 
GEE para que o aumento da temperatura global no século 
XXI seja abaixo dos 2,0 graus, em relação aos níveis pré-
industriais, sendo o ideal 1,5 graus, visto que reduziria os 
riscos e impactos da mudança do clima.

O Tratado estabeleceu ainda uma metodologia de 
revisão periódica, em que os países são obrigados a 
comunicar, a cada cinco anos, as medidas adotadas para o 
cumprimento das metas, para que se conheça globalmente 
o que se denominou de “Contribuição Nacionalmente 
Determinadas”, de cada um dos Estados que firmaram o 
acordo. 

Ademais, o Acordo de Paris contemplou a necessidade 
de financiamento para países em desenvolvimento, com 
o objetivo de mitigar as mudanças climáticas, fortalecer 
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O relatório prevê ainda que o aquecimento global chegará 
a 1,5ºC entre 2030 e 2052 se seguir o ritmo de crescimento 
atual. É uma projeção de cenário futuro, mas as calamidades 
climáticas já são realidade, pois temos a cada ano mais 
vítimas das mudanças climáticas, refugiados ambientais, 
além das enfermidades graves causadas pela destruição 
ambiental. 

O que vivemos nos dias atuais é uma amostra dolorosa do 
quão adversa será a vida no planeta em poucos anos, caso não 
se inverta a lógica do capitalismo que se estrutura num modo 
de vida voltado para o consumo, absolutamente dependente 
dos combustíveis fósseis, como se a fonte fosse inesgotável.

O Brasil, histórico protagonista na agenda internacional do 
meio ambiente, vem sofrendo um retrocesso imenso nos últimos 
anos, tanto em razão do sucateamento de órgãos fiscalizatórios, 
quanto do aumento do desmatamento na Amazônia, bem 
como pela drástica mudança de rumos na diplomacia 
internacional nesta e em outras áreas do multilateralismo. 
O governo brasileiro passou a ser severamente criticado pelo 
desmatamento na Amazônia, perdeu recursos internacionais 
e negou a sediar a Conferência do Clima de 2019, chegando a 
anunciar uma possível retirada do Brasil do Acordo de Paris. 
As consequências não poderiam ter sido piores.

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
– INPE, entre janeiro e agosto de 2022 foram desmatados 
5.655 km² da Amazônia legal, o que equivale a três vezes 
e meio o território da cidade de São Paulo. É um avanço 
voraz sobre a biodiversidade, o maior dos últimos anos e 
a causa está diretamente relacionada com o desmonte e a 
militarização dos órgãos fiscalizatórios do meio ambiente, a 
exemplo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA e do Instituto Chico Mendes 
de Conservação e Biodiversidade – ICMBio.

No entanto, não é possível compreender o desmatamento 
sem a devida correlação com os incêndios florestais e outras 
causas de degradação ambiental. Em estudo denominado 
“Determinantes of fire impact in the brazilian biomes”, 
um grupo de pesquisadores brasileiros analisou as causas 
dos incêndios nas duas últimas décadas no Brasil, entre 
2001 e 2019, nos seis biomas brasileiros. Os pesquisadores 
analisaram as causas dos incêndios de alto impacto, entre elas, 
o desmatamento, a pecuária, a vegetação seca, a redução das 
chuvas e o aumento da temperatura, decorrente da mudança 
climática, apesar de constatarem também os incêndios 
criminosos em Unidades de Conservação. Os incêndios de alto 
impacto que ocorreram na Amazônia, Cerrado e Pantanal, por 
exemplo, atingiram, sobretudo, remanescentes de vegetação 
nativa. O clima, o desmatamento e a pecuária foram os fatores 
determinantes para os incêndios nesses biomas. 

Os “resultados indicam que os incêndios florestais 
provavelmente se tornarão mais comuns e intensos nas 
próximas três décadas, com impactos proporcionais, 
especialmente nos biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal. 
Assim, o combate a incêndios logo se tornará mais complexo 
e caro. Os atuais investimentos públicos e privados em 
combate e prevenção de incêndios no Brasil são da ordem 
de US$ 3,10 e US$ 15,89 ha-1ano-1, respectivamente, que 
são muito menores do que os dos países do Norte Global. 

a resiliência e melhorar a capacidade de adaptação das 
mudanças aos impactos das mudanças climáticas.

Desde então, as metas e compromissos ficaram mais no 
plano discursivo. A consequência é sentida, pois o futuro 
chegou implacável, ceifando milhares de vidas e colocando 
diversas pessoas em situação de vulnerabilidade ambiental, 
especialmente em países onde as condições sociais são 
interdependentes e relacionadas a questões raciais, étnicas, 
sociais e de desenvolvimento econômico.

O relatório publicado em 2022 pelo Painel Intergovernamental 
sobre as Mudanças Climáticas – IPCC, em sua sigla em 
inglês, demonstra que as mudanças climáticas “constituem 
uma ameaça cada vez mais grave para nosso bem-estar e 
para a saúde do planeta. As medidas que se adotem hoje 
determinarão a forma com que as pessoas se adaptarão e 
como a natureza responderá aos crescentes riscos climáticos.” 

O relatório apresentou cinco razões para preocupação – RFC, 
em sua sigla em inglês, da elevação da temperatura global 
da terra. Uma elevação de temperatura de até 1,5ºC trará 
riscos severos para sistemas únicos e ameaçados, bem como 
produzirá eventos climáticos extremos, o que demonstra que 
a meta deveria ser ainda mais ambiciosa. A elevação acima 
de 1,5ºC é totalmente catastrófica, visto que os riscos de 
impactos agregados globais, que atingem mais brutalmente 
a população vulnerável dos países em desenvolvimento 
ocorrerão comumente, assim como eventos de grande escala 
que serão irreversíveis. O quadro abaixo, elaborado pela Word 
Resources Institute com base no relatório do IPCC, compara as 
consequências do aumento da temperatura global para cada 
uma das vulnerabilidades apontadas pelo estudo do IPCC:
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Embora ambos os investimentos tenham se mostrado 
recompensados (Oliveira A.S. et al., 2021), à medida que 
o clima e o desmatamento interagem ainda mais para 
reduzir as chuvas (Leite-Filho et al., 2021), serão necessários 
investimentos muito maiores”. 

O Brasil, portanto, já está vivendo uma crise ambiental de 
grandes proporções.  A pesquisa conclui que o desmantelamento 
das políticas públicas ambientais reforça um ciclo vicioso de 
desmatamento contínuo, aumento e expansão de incêndios de 
alto impacto, e por consequência, maior degradação florestal e 
secas, perda de biodiversidade, questões de saúde, emissões de 
gases de efeito estufa e mudanças climáticas globais.

Outro fator de preocupação dos ambientalistas e instituições 
de proteção do meio ambiente no Brasil em relação a mudança 
climática, é a recente revisão da “Contribuição Nacionalmente 
Determinadas”, denominadas NDCs , em sua sigla em inglês, 
encaminhada pelo governo brasileiro à Conferência das Nações 
Unidas em 2020, atualizada em 2022, em cumprimento ao que 
determina o Acordo de Paris. 

Na primeira NDC de 2015, o Brasil havia se comprometido 
a reduzir o efeito estufa em 37% até 2025, tendo como 
parâmetro as emissões de gases do efeito estufa de 2005, 
indicando que poderia reduzir em 43% até 2030. Em 
2020, ocorre a primeira atualização da NDC, que manteve 
os mesmos percentuais, mas alterou a base técnica das 
metas e compromissos. Segundo Natalie Unterstell e 
Nathália Martins, em estudo intitulado “NDC do Brasil: 
avaliação da atualização submetida à UNFFCC em 
2022”, “Essa atualização permitiria que o Brasil emitisse 
consideravelmente mais em 2025 e 2030 em relação à NDC 
anterior, apesar de utilizar o mesmo percentual de redução. 
Isso acontece devido à alteração da base técnica das metas 
e compromissos”. 

Durante a Convenção das Partes do Acordo de Paris, 
denominado COP 26, em sua sigla em inglês, o Brasil fez 
um adendo a atualização da NDC apresentada em 2021, 
aumentando os percentuais de 43% para 50% até 2030, 
mantendo a mesma meta de 37% para 2025. No entanto, 
novamente atualizou o parâmetro de 2005, o que deflagrou 
uma fórmula que não só não reduz os compromissos da 
primeira NDC, como aumenta o número de emissões de 
Gases do Efeito Estufa – GEE.

Portanto, concluem as autoras que “Em 2022, o Governo do 
Brasil submeteu uma meta que projeta aumentos no volume 
final absoluto de emissões, quando comparada com as metas 
de 2016: são 314 milhões de toneladas adicionais em 
2025 e 81 milhões de toneladas em 2030, especificamente. 
Ou seja, compromete-se com patamares de emissões 
futuras mais altos do que o já fora estipulado, em vez 
de uma queda de emissões”. (grifos nossos) 

É necessário ressaltar que as NDCs podem ser alteradas 
a qualquer tempo, desde que para aumentar seu nível de 
ambição, de acordo com o artigo 4.11, do Acordo de Paris. A 
atualização brasileira das metas de redução de emissão do 
efeito estufa demonstram a violação do princípio da boa-fé no 
direito internacional, visto que se traduz em uma estratégia 
discursiva de proteção ao meio ambiente, mas escamotea uma 

fórmula que permite manter os níveis de poluição ambiental 
ou até mesmo de ampliação das emissões dos gases de efeito 
estufa.

Ativismo ambiental, assassinatos e crise 
civilizatória no Brasil

A luta pelo meio ambiente no Brasil tem se traduzido 
em perseguições, assassinatos de ativistas ambientais, 
extermínio dos povos indígenas e todo tipo de agressões e 
perseguições contra a população vulnerabilizada, no seio 
dos conflitos socioterritoriais no Brasil e na América Latina, 
especialmente quando se fala em Amazônia.

Segundo o “Atlas de Conflito Socioterritoriais na Pan-
Amazônia”, publicado pela Comissão Pastoral da Terra 
em 2020, as principais causas de conflitos na Amazônia 
brasileira, entre 2017 e 2018, foram preponderantemente 
provocados pelo agronegócio, seguidos do uso da floresta por 
exploração de madeireira, exploração dos rios para produção 
de energia, mineração, transporte e infraestrutura, bem 
como economia verde ou uso ambiental. 

A resistência dos indígenas, das comunidades tradicionais, 
de afrodescendentes e famílias quilombolas, interculturais, 
colonos e pequenos agricultores ou assentados são 
consequência das situações de violência e morte na 
Amazônia. Segundo o Atlas, em apenas dois anos, foram 
80 mortes no Brasil, com 225 ameaças de morte, agressões 
de diversos tipos, prisões, detenções, processos judiciais 
e criminalização, além dos danos causados pelo despejo 
ou expulsões de terras, destruição de casas, lavouras e de 
outros bens. 

As práticas de lutas de resistência dos povos envolvem 
necessariamente enfrentar as tensões diretas com grupos 
paraestatais, que encontram na fragilização das instituições 
de fiscalização, território livre para práticas de crimes 
ambientais, crimes contra a vida, ameaças, perseguições, 
torturas e outros tipos de crimes. 

O alvo especial desses grupos mafiosos são as terras 
indígenas e a população local, mas funcionários e ativistas 
de proteção do meio ambiente são também suscetíveis, o 
que transforma o Brasil em um dos países mais letais para 
defensores do meio ambiente. 

Segundo o relatório “Last line of defence”, da Globalwitness, 
o Brasil ocupa a 4ª posição no ranking de países onde mais se 
matam ativistas do meio ambiente. Para o relatório “Assim 
como os impactos da própria crise climática, os impactos da 
violência contra os defensores da terra e do meio ambiente 
não são sentidos de maneira uniforme em todo o mundo. O 
Sul Global está sofrendo as consequências mais imediatas 
do aquecimento global em todas as frentes e, em 2020, todos, 
exceto um, dos 227 assassinatos registrados de defensores 
ocorreram nos países do Sul Global”. 

Ademais, em todo o mundo “O número desproporcional de 
ataques contra povos indígenas continuou, com mais de um 
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terço de todos os ataques fatais direcionados a indígenas – 
embora as comunidades indígenas representem apenas 5% 
da população mundial. Os povos indígenas também foram 
alvo de 5 dos 7 assassinatos em massa registrados em 2020”. 

Somado aos retrocessos na área ambiental, o Brasil 
não ratificou ainda o “Acordo Regional sobre Acesso à 
Informação, Participação Pública e Acesso à Justiça em 
Assuntos Ambientais na América Latina e no Caribe”, 
adotado em Escazú na Costa Rica, em 2018.  

O Acordo de Escazú é um importante tratado regional 
que tem por objetivo “garantir a implementação plena e 
efetiva, na América Latina e no Caribe, dos direitos de 
acesso à informação ambiental, participação pública nos 
processos de tomada de decisões ambientais e acesso à 
justiça em questões ambientais, bem como a criação e o 
fortalecimento das capacidades e cooperação, contribuindo 
para a proteção do direito de cada pessoa, das gerações 
presentes e futuras, a viver em um meio ambiente saudável 
e a um desenvolvimento sustentável”. 

O Acordo estabelece também os mecanismos de proteção e 
denúncia de violência sofrida por ativistas e protetores dos 
direitos humanos, mas não tem sido prioridade do atual 
governo brasileiro.

Portanto, não é por outra razão que o maior bem em disputa 
é o território amazônico, apesar da importância dos demais 
biomas brasileiros, pois sua proteção está diretamente 
relacionada com a mudança climática. “Como a maior 
floresta tropical do mundo, a Amazônia desempenha um 
papel fundamental na mitigação da mudança climática, 
absorvendo e armazenando dióxido de carbono. Quando 
cortada ou queimada, a floresta não apenas deixa de 
cumprir essa função, mas também libera de volta para a 
atmosfera o dióxido de carbono que antes havia armazenado. 
Sessenta por cento da Amazônia está localizada no Brasil, 
e o desmatamento é responsável por quase metade das 
emissões de gases de efeito estufa do país...”, de acordo 
com artigo da Human Rights Watch denominado “Máfias 
do Ipê: como a violência e a impunidade impulsionam o 
desmatamento da Amazônia Brasileira”.

O descompromisso em fiscalizar, punir e estabelecer metas 
realmente condizentes com a proteção ambiental tem 
ceifado vidas não apenas dos ativistas, mas sobretudo a 
população vulnerável que habita o território amazônico, 
bem como de toda a biodiversidade que a floresta consagra 
em seu seio. O custo do descaso, a omissão criminosa 
das instituições e de políticos em conluio com a máfia 
impregnada na região tem trazido consequências fatais 
para todo planeta. 
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Não é exagero afirmar que o Brasil tem incentivado o 
suicídio coletivo denunciado pelo Secretário Geral das 
Nações Unidas. Vivenciamos uma crise civilizatória, em 
que governantes utilizam os aparatos estatais para a 
defesa de grupos de poder que enriquecem às custas do 
sangue do povo e da própria terra, bradando contra os 
valores mais elementares da democracia que é a proteção 
dos direitos fundamentais e do meio ambiente, em nome 
de uma exploração destrutiva que está vinculada a 
grupos criminosos que se beneficiam do aqui e do agora, 
vilipendiando um patrimônio e uma riqueza central para 
a sobrevivência da humanidade.
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EEste artigo é uma escrita, feita a quatro mãos, a partir de 
olhares que pretendem anunciar fragmentos relevantes 
da trajetória do feminismo brasileiro. Falamos aqui 
em fragmentos por reconhecer que a experiência de 
mulheres brasileiras não pode ser reduzida a um todo 
universal, vez que somos diversas e atravessadas por 
contextos distintos.

As experiências que aqui se inscrevem são bastante 
distintas, de uma jovem mulher negra, bissexual, 
filha carnal e política do movimento social negro. E 
de uma mulher branca, madura, mãe de um filho e 
uma filha, que viveu a redemocratização brasileira, 
desde sempre como ativista feminista. Esses lugares 
de enunciação distintos, já há quase uma década, 
constroem diálogos para a construção de um feminismo 
solidário, comprometido com a justiça social e com o 
combate ao heterocissexismo e ao racismo. 

Esta última década fala alto sobre as mudanças que o 
feminismo brasileiro experimentou. De um momento com 
lutas de mulheres brasileiras cada vez mais conectadas 
com um feminismo transnacional, com eventos como as 
Marchas das Vadias, em defesa da autonomia sexual 
e da livre expressão dos corpos, chegamos à 2022, com 
leis proibitivas do debate sobre violência de gênero e 
educação sexual nas escolas. Se em 2015, as mulheres 
negras tomavam Brasília marchando pelo bem viver, 
hoje somamos esforços para que essas mulheres possam 
ter ao menos uma refeição digna em suas casas, uma 
vez que a fome voltou a ser realidade em nosso país, 
atingindo consideravelmente a população negra. 

As lutas por maior representação política também 
tiveram efeito duplo. Significaram, por um lado, maior 
presença de mulheres negras no legislativo, por outro, 
um aumento de violência política baseada no racismo 
e, sobretudo, no heterocissexismo, na qual participam 
bancadas femininas conservadoras. O aumento de 
mulheres no poder, em última instância, tem significado 
também a reprodução de privilégios da colonialidade 
branca por meio da consolidação de desvantagens 
históricas para a população negra, indígena e mestiça. 

É nesse contexto que nos propomos a revisitar 
fragmentos das lutas feministas, e escolhemos seguir a 
trajetória de reinvindicações de mulheres que tiveram 

pontos de partida distintos e que, com séculos de acesso 
desigual de todos os recursos, também atingiram lugares 
de chegada diferentes. 

Pontos de partida
 
O ponto de partida do feminismo brasileiro tem 
distinções que não devem ser tomadas como menos 
relevantes nos desdobramentos históricos e políticos 
deste movimento. A historiografia localiza uma ideia 
universal sobre a origem do feminismo, que toma o 
sufrágio como ponto de partida, especialmente a partir 
da experiência norte americana e inglesa.  Este marco 
demonstra a importância da reflexão sobre o feminismo 
decolonial, considerando, por exemplo, as experiências 
latino-americanas em suas dimensões concretas e 
cotidianas. 

Tomamos como marcos fundantes do feminismo 
brasileiro as lutas de resistência de mulheres africanas 
escravizadas, que foram invisibilizadas por séculos, 
inclusive com apagamento de processos políticos 
como o aquilombamento. Desses eventos históricos 
despontam líderes como Dandara de Palmares e Tereza 
de Benguela. Como elas, há ainda muitas mulheres que 
nasceram em regime de escravidão, e para as quais a 
luta pela liberdade não era abstrata ou simbólica, mas 
marcava sua experiência corporal. Anastácia, Luiza 
Mahin, Maria Felipa, foram expressões de lutas por 
liberdade e, assim, podemos afirmar que o feminismo 
brasileiro começa com elas.  O ano de 1888, que marca 
oficialmente a  abolição do regime legal de escravidão 
no país, marca também um ponto de partida que irá 
diferenciar as trajetórias de mulheres brasileiras até a 
contemporaneidade. 

Os regimes jurídicos da República, a partir de 1889, 
que organizaram e organizam formalmente a vida 
nacional, vão reproduzir esta estrutura de diferenças 
e desigualdades; mantendo as mulheres brancas, 
casadas, em regime de matrimônio patrimonial, com 
direitos restritos e deveres amplos, e ignorando as 
mulheres negras, indígenas e mestiças, relegando-as 
à continuidade do esquema serviçal não remunerado 
em casas, fazendas e nas ruas. Estabelece-se, por 
exemplo, um regime familiar que reforça as dimensões 
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de colonialidade da vida brasileira, ao importar padrões 
europeus de organização social, e assim, submeter a parcela 
branca da população feminina ao domínio masculino 
proprietário, sem capacidade civil plena, com obediência e 
deveres conjugais devidos ao chefe da sociedade conjugal. 
Esta família hierarquizada goza de proteção legal ao não 
reconhecer filhos e filhas havidas fora do matrimônio, 
denominados bastardos, validando a continuidade de 
obrigações sexuais aos senhores, especialmente exigidos das 
mulheres negras, outrora escravizadas, então trabalhando 
como “domésticas” em suas casas. 

A lei não foi feita pensando na organização da vida familiar 
da população então liberta da escravização, e seus arranjos 
familiares foram ignorados na organização jurídica da nação, 
excluindo a totalidade das mulheres negras de proteção legal. 
Nos arranjos da colonialidade (CURIEL 2014), organiza-se 
uma estrutura de privilégios e discriminação que atravessa o 
século 20, consolidando práticas contra as quais o feminismo 
brasileiro ainda se defronta. 

É interessante ponderar também que, neste contexto, se 
organiza um movimento de luta pelo direito de participação 
política, principalmente de mulheres brancas, cultas 
e com recursos. O movimento sufragista brasileiro é 
contemporâneo dos movimentos feministas europeus, das 
décadas de 20 e 30, e bebe de suas referências, tendo sido 
protagonizado por mulheres que tiveram acesso a estas 
redes de conexões, como Nísia Floresta. O direito de voto 
para mulheres, aprovado em 1932, era fundamentalmente 
endereçado à mulheres das elites brancas do Brasil, 
mas possibilitou que Antonieta de Barros, filha de ex-
escravizada, fosse eleita como a primeira deputada 
estadual catarinense, em 1934 e que Almerinda Gama, 
mulher negra do Pará, datilógrafa e escritora, fosse a única 
mulher a votar como delegada eleitoral na Assembleia 
Constituinte de 1933, como líder sindical.

Marca-se no Brasil a primeira conquista de um direito 
que tenta assegurar igualdade na participação política 
para mulheres, e que abre um processo de debates sobre 
ingresso na vida pública, com educação e trabalho também. 
A Consolidação das Leis Trabalhistas, de 1943, representa 
mais um passo neste sentido, contendo em si mesma a 
contradição que aqui trazemos: a mais ampla experiência 
de trabalho feminino então era o trabalho doméstico, 
realizado majoritariamente por mulheres negras, que foi 
excluído da regulação trabalhista, mantendo-se assim 
como trabalho não plenamente regulamentado até 2013.

As décadas de 50, 60 e 70 são fecundas em mudanças 
que alteram a condição de vida das mulheres brancas, 
principalmente urbanas, que passam a conquistar 
mudanças legais, como o Estatuto da Mulher Casada, que 
altera o regime de subserviência conjugal em 1962, a Lei 
do Divórcio em 1977, e finalmente a Constituição Federal 
de 1988. Pela primeira vez na história brasileira, uma 
norma estabelece que homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações. Este resumo atenta ao fato de que 
a construção do país é assentada em princípios político-
jurídicos que reforçam hierarquias de gênero e raça. Os 
movimentos de mulheres tiveram sempre que enfrentar 
o muro de desigualdades calcificados em lei. Mudar leis 

e instituir políticas foi, portanto, uma constante que se 
renova na atualidade.

Feminismos contemporâneos

A conquista do voto funcionou como uma antessala para 
demandas de reposicionamento do lugar das mulheres no 
mundo ocidental, o que resulta no movimento feminista 
contemporâneo, que se organiza em torno de agendas 
como autonomia e liberdade sexual, equidade salarial 
e enfrentamento à violência conjugal. O Brasil viveu a 
emergência deste feminismo sob ditadura civil-militar, 
de 1964 a 1985, o que não impediu que já nos anos 70 se 
formassem os primeiros grupos “feministas” no país e, em 
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1980, o primeiro SOS Mulher para atender mulheres em 
situação de violência, em São Paulo. Também destacamos 
neste período, a partir de 1982, a criação dos Conselhos 
de Condição Feminina, as Delegacias Especializadas no 
Atendimento à Mulher e o Conselho Nacional de Direitos 
das Mulheres, em 1985.

Com a redemocratização, há uma explosão criativa que 
resulta em coletivos autônomos de mulheres, comissões 
sindicais, movimentos de mulheres trabalhadoras rurais e 
de um potente movimento de mulheres negras, representado 
em grupos como Geledés (SP) e Criola (RJ). A emergência 
deste feminismo se encontra com a de um novo movimento 
negro, que buscava revisitar sua história e derrubar o mito 
da democracia racial. 

A denúncia do mito da democracia racial ganhou força 
com as contribuições de mulheres como Lélia Gonzalez 
(GONZALEZ 1983) e Sueli Carneiro (CARNEIRO 2003), 
que descreveram o cenário de múltiplas discriminações 
que colocam mulheres negras ainda mais às margens.  
Esse esforço em nomear as vivências e experiências de 
mulheres negras é fundamental nas alterações que a 
política e a teoria feminista conheceram nos últimos 
anos, considerando que os direitos conquistados ainda 
não são desfrutados pela totalidade das mulheres 
brasileiras. A Constituição Federal de 1988 e seu 
princípio de igualdade, geraram benefícios que ainda 
são usufruídos primordialmente por mulheres brancas. 
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reação a denúncias de assédio sexual, de violência 
política, de ameaças e agressões, e de novas políticas de 
cuidado entre mulheres. 

Os último dois anos, com isolamento social imposto pela 
pandemia de Covid 19, associado ao recrudescimento de 
uma agenda ultraconservadora global, afirmou ainda 
mais a relevância das lutas feministas para a construção 
de novas sociedades. O atual debate sobre aborto, a 
ressignificação de trabalho, a justiça ambiental, são 
todos desafios complexos, ainda mais se pensarmos em 
um feminismo que é para todas, e que não se contenta 
em reproduzir as lógicas de dominação tradicionais, 
marcadas por hierarquias de raça, etnicidade e 
sexualidade. O feminismo, como agenda de mudanças 
profundas, é coração e alma de culturas democráticas, 
nas casas e nas ruas, praças e florestas.  
 

Referências

BENTO, Maria Aparecida. O Pacto da Branquitude, 
Companhia das Letras, 2022. 

CARNEIRO, Sueli. Enegrecer o feminismo: a situação 
da mulher negra na América Latina a partir de uma 
perspectiva de gênero. Racismos contemporâneos. Rio 
de Janeiro: Takano Editora, 2003, vol. 49, p. 49-58.

CURIEL, Ochy. Construindo metodologias feministas 
desde o feminismo decolonial. BALDUINO DE MELO 
et al, 2014, p. 32-51.

GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura 
brasileira. SILVA, Luiz Antônio. Movimentos sociais 
urbanos, minorias étnicas e outros estudos. Brasília, 
DF: Anpocs, 1983, p. 223-244.

Mapa da Violência 2015: Homicídios de Mulheres no 
Brasil. FLACSO, 2015. 

Categorias que foram fundamentais ao feminismo 
brasileiro, como por exemplo a divisão sexual do 
trabalho, têm sido questionadas pelo feminismo negro, 
e pelas mulheres indígenas, devido às generalizações 
e o silenciamento provocados pela universalização da 
subordinação de mulheres a partir de uma visão binária 
e heterocentrada. O feminismo de inspiração europeia 
e estadunidense, marcado por essas características, 
reifica um discurso colonial que outrifica a maioria das 
mulheres, para estabelecer sua hegemonia política. 

Mesmo em conquistas legais recentes, resultado de 
lutas intensas, observa-se a diferença: a lei de violência 
doméstica de 2006 institui a proteção jurídica contra 
agressão conjugal, e leva à criação de delegacias e 
juizados especiais de atendimento a mulheres, de 
programas e planos em todas as esferas governamentais. 
Se verifica uma progressiva redução em dados de 
feminicídio contra mulheres brancas, mas a violência 
contra mulheres negras aumenta, mostrando que a 
efetividade de leis e políticas – mesmo aqueles frutos 
de lutas em comum – reproduz diferenças atualizando 
os padrões de colonialidade (Mapa da Violência 2015). 
Neste caso, o racismo opera de forma letal, endereçando 
às mulheres negras a ausência de proteção do estado, 
aumentando sua vulnerabilidade, e produzindo mortes. 
Também excluídas de forma real dessas políticas estão as 
mulheres indígenas, que vivem radicalmente o contexto 
de colonialidade do poder, com não reconhecimento de 
suas experiências, epistemologias e territórios. 

O contexto político do feminismo brasileiro contemporâneo 
exige, portanto, um compromisso em rever o histórico de 
lutas do movimento de mulheres no Brasil. Somos um 
país de maioria de mulheres negras que ainda continuam 
associadas aos piores marcadores socioeconômicos, 
como mostra a contribuição acadêmica das intelectuais 
e feministas negras. Não é mais possível ocultar sua 
participação política e as contribuições teóricas para a 
historiografia feminista, pelo menos não sem que estas 
denunciem as lógicas do pacto narcísico da branquitude 
(BENTO 2022) em todas as esferas de poder, inclusive 
no que tange ao conhecimento. 

A ideia, então, de desigualdades de gênero uniforme é 
confrontada com as múltiplas diferenças da experiência 
de ser mulher na sociedade brasileira, subalternizadas 
pelo poder patriarcal e hegemonicamente branco, que 
usufruem, ou não, de conquistas de modos diferenciados. 
Passamos da proposta de um feminismo único, baseado 
em uma questão de patriarcado dominador universal, 
para entender que não é possível transferir conquistas de 
mulheres brancas para as “outras”. A própria existência 
de um padrão e de outras, define os lugares de privilégios 
e discriminações, e apaga as diferenças.

A boa notícia é  que os feminismos brasi leiros 
contemporâneos estão atentos: há uma profusão de 
manifestações como grupos e coletivos feministas jovens, 
estudantis, sindicais, de novíssimos coletivos negros, de 
um potente movimento de mulheres indígenas, de uma 
forte organização de mulheres rurais, de uma intensa 

Este ensaio foi escrito quando vivenciamos duas 
situações emblemáticas no contexto brasileiro que 
deixam evidente o quanto ainda precisamos avançar 
nas lutas feministas. Em 20 de junho de 2022, veio 
a público a informação de que uma menina de 11 
anos, grávida após estupro, estava sendo mantida 
em um abrigo para evitar o procedimento de aborto 
legal, sendo a criança e a mãe coagidas pela juíza 
Joana Ribeiro.  
Menos de uma semana após este ocorrido, uma atriz 
foi obrigada a expor uma situação de violência sexual 
ocorrida com ela devido sua opção em entregar para 
adoção legal um recém-nascido oriundo de estupro. A 
adoção legal assim como o aborto em casos de estupro 
são direitos das mulheres, ambos violados de forma 
abissal enquanto escrevíamos esse ensaio. Há muito 
o que lutar, há muito o que exigir, há muito o que 
bradar pelos nossos direitos. Sigamos em luta.
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AAo receber o convite para textualizar a luta antirracista 
no Brasil, seguiu-me o “frio na barriga” seguido da 
responsabilidade de sistematizar e organizar pensamentos, 
pesquisas, agenda de lutas de um movimento histórico 
antirracista atravessado por questões de gênero e classe. 
Trazer à tona as experiências passadas, afinal nossos 
passos vêm de longe e, também, construções impressas 
em meu corpo político e social, encaminhando para a 
realidade concreta que se configura em  um cenário de 
muita luta pela garantia dos direitos mais fundamentais  
de pessoas pretas, é uma tarefa histórica. Mas como nos 
ensina Angela Davis:

“Quando a mulher negra se movimenta, toda a 
estrutura da sociedade se movimenta com ela.” 

Para escrever sobre a luta antirracista é preciso 
contextualizar que o racismo no Brasil tem uma base 
histórica, científica, institucional, política, social, 
materializado nas relações sociais. Após mais de 300 anos 
de escravização da mão de obra negra e de uma abolição 
inconclusa, o país tem enraizado em sua estrutura social 
práticas que se constituem como interdições fundamentais 
a cidadania da população negra e, sobretudo, a ideia do 
inimigo social segue presente. É nessa perspectiva que 
o Estado constrói o que o filósofo Achille Mbembe vai 
chamar de necropolítica, termo entendido como paradigma 
da divisão entre segmentos sociais, que regulamenta – e 
regulariza – o poder de gestão sobre as vidas, ditando 
quem pode viver e quem deve morrer para garantir o 
funcionamento da máquina de guerra capitalista. O Estado 
operacionaliza, assim, suas políticas de exclusão, elegendo 
quais grupos da população brasileira são considerados 
úteis e quais grupos são descartáveis. 

O genocídio da população negra, as políticas econômicas que 
relegam grupos vulnerabilizados a extrema pobreza, bem como 
a negligência com a saúde da população negra, corroboram ao 
entendimento das diferenças existentes nas ações do Estado 
em relação a determinados grupos e a distribuição diferencial 
de direito à vida e a dignidade humana.

Luiz Gama em 1871 dizia que a resistência é uma virtude 
cívica. Em tempos de ascensão da extrema direita com 
sua agenda fundamentada na necropolítica, parto do 
pressuposto de que a resistência e a desobediência civil 
são a única forma de reagir, sobreviver e descolonizar para 

Os Movimentos Antirracistas no Brasil

Uma luta constante pelo direito  
à vida

t Renata Pedreira da Cruz

efetivar valores democráticos. Nesse cenário o movimento 
negro, em suas diversas manifestações, toma um contorno 
expressivo na luta por direitos e igualdade. Textualizo sobre 
o movimento negro usando o pressuposto de que existem 
movimentos negros e não um único movimento homogêneo 
com características imutáveis ao longo dos anos.

Luta contra o racismo ambiental urbano 

Chamamos de racismo ambiental as injustiças sociais e 
ambientais que atuam de forma implacável na vida da 
população negra e de outros grupos vulnerabilizados. 
A divisão racial do trabalho - reflexo do processo de 
escravização - provoca uma série de hierarquizações, 
como a divisão racial das cidades, nível de escolarização, 
acesso a condições de saneamento, lazer, cultura e acesso 
ao transporte público. 

O racismo ambiental extrapola o local de moradia e 
se configura na negação do direito de pessoas negras 
à circulação nos espaços turísticos da cidade, que 
consequentemente são espaços com mais acesso a serviços 
e cultura. A estrutura de integração do transporte público 
nas cidades são uma política de invisibilização dos corpos 
negros do espaço urbano, uma medida de higienização que 
limita a circulação desses corpos indesejáveis na cidade. 

Outra medida política que cabe menção é a militarização 
dos espaços periféricos, como é o caso do Estado do 
Rio de Janeiro e a implantação da Unidade de Polícia 
Pacificadora (UPP) . O discurso oficial apresenta as UPPs 
como um modelo de policiamento inovador, objetivando a 
consignação de um policiamento baseado na proximidade, 
em territórios específicos da cidade: as favelas. Neste 
sentido, a política pública se basearia no favorecimento à 
promoção de políticas sociais nas comunidades ocupadas, 
pautada na cooperação e no respeito mútuo entre a 
comunidade e os policiais que ali atuam. Na prática a UPP 
significou a manutenção da “guerra” como forma estatal 
de gerenciamento da vida e dos conflitos nas favelas. 

Se por um lado o braço armado do Estado falhou em 
promover a cultura de paz, por outro lado os movimentos 
negros atuantes em territórios de favelas apresentam 
efetividade na criação dessa cultura. Cresce nos centros 
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urbanos do Brasil a ideia de aquilombamento como ato de 
assumir uma posição contra- hegemônica. Construindo 
nos territórios ações centradas no autocuidado coletivo, 
criação de espaços de formação e profissionalização, 
acolhimento, escuta, resgate de cultura, memória coletiva, 
ofertas de educacionais, dentre outras ações. É sobretudo 
a partir desses espaços, que a ação cultural caminha 
de mãos dadas com a ação política. É possível observar 
exemplos dessas ações em pautas como a mobilidade nas 
cidades, na luta pela habitação e contra a gentrificação. Os 
protestos e mobilizações a partir de 2013 no Rio de Janeiro, 
Recife, Salvador e São Paulo pelo transporte público de 
qualidade e acessível foram bons exemplos de articulação 
do movimento social negro em consonância com outros 
movimentos no sentido de lutar pelo direito a cidade e aos 
espaços urbanos. Um outro exemplo de articulação para 
denunciar o racismo ambiental urbano, são os chamados 
“rolezinhos” dos jovens nos Shoppings e áreas turísticas 
de centros urbanos como RJ e SP. 

É crescente o chamado para reconectar com nossa 
ancestralidade com a finalidade de atuar no presente. 
Essa também é uma forma de aquilombamento a partir de 
coletivos, associações, terreiros, espaços culturais, ONGs, 
dentre outros espaços. 

Genocídio negro

Uma das pautas emblemáticas do movimento negro é a 
luta contra o genocídio da população negra. O genocídio 
negro opera em instâncias diversas no Brasil, aqui 
trataremos da sua forma mais nociva, a letalidade 
operacionalizada pelo braço armado do Estado. No que 
diz respeito à letalidade policial, de acordo com dados 
do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no estado 
do Rio de Janeiro, entre janeiro e julho de 2019, 1.075 
pessoas foram assassinadas em operações policiais, 
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número 20% superior ao mesmo período do ano anterior. 
A média nacional mantida em 2018 comprova que no 
Brasil em média 17 pessoas são mortas por dia em 
intervenções policiais, em que 11 de cada 100 mortes 
violentas intencionais foram provocadas pela polícia, 
e destas mais de 70% das vítimas eram negras, jovens 
e do sexo masculino. Além disso, de acordo com o Atlas 
da Violência 2020, os homicídios de pessoas pretas e 
pardas no Brasil cresceram 11,5% entre 2008 e 2018. 
No caminho inverso, no mesmo período, a taxa entre 
não negros (brancos, amarelos e indígenas) apresentou 
uma queda de 12,9%.

 O genocídio negro segue em curso como estratégia de Estado 
e como reflexo da ideologia conservadora, como cantou Elza 
Soares “a carne mais barata do mercado é a carne negra”. 
Como contraponto, os movimentos negros se mobilizam 
em reação, sobretudo o movimento de mulheres negras. 
O movimento mães de favelas (mães que tiveram os filhos 
assassinados pelo Estado) é um exemplo de organização 
popular que visa denunciar a ação dos agentes do Estado 
no sistemático encarceramento e assassinato da juventude 
negra nas periferias da Cidade.

A pauta do genocídio negro no Brasil é histórica, a tese de 
Ramos (2021) identifica recorrência de termos e expressões 
que fazem alusão a temática em cartazes, manifestos e 
relatórios relativos a população negra, a partir de análise 
de casos emblemáticos que organizam e dão sentido a 
experiência negra a partir da violência policial. A partir 
dessa reconstrução, o autor categorizou o que ele chama 
de “três grandes pontes semânticas”. Estabelecendo três 
períodos de protestos durante os 40 anos estudados: 
discriminação racial (1978- 1988), violência racial (1989 
- 2006) e genocídio negro (2007- 2018) a última ponte 
mantendo-se bem atual. 

Chamo atenção para a última ponte semântica descrita 
por Ramos ilustrada por dois casos emblemáticos: O caso 
Marielle Franco no RJ (2018) e o caso George Floyd nos 
EUA (2020), o autor define o ano de corte em 2018 devido 
ao levante ocorrido após a morte da vereadora do Partido 
Socialismo e Liberdade (PSOL) e define este assassinato 
como marco na gramática pelo contexto no qual ele está 
inserido. A vereadora Marielle mulher preta, moradora da 
favela da maré, lésbica, se elegeu com uma agenda política 
interseccional e era feroz na luta dos direitos humanos e 
no combate ao genocídio negro. O recorte se deu, por sua 
morte não ser mais um caso de violência policial, mas 
pela prospecção do envolvimento de uma cadeia de poder, 
que vai do mandante - ainda desconhecido - ao policial 
executor.  A repercussão do caso se deu em âmbito nacional 
e internacional dando visibilidade ainda maior ao debate de 
violência racial no Brasil, mobilizando não só os movimentos 
negros, mas também atores até então insensíveis a pauta. 

O segundo caso emblemático apontado pelo autor, é o caso 
de George Floyd, nos EUA, assassinado por um policial, em 
maio de 2020, e a morte de João Alberto Silveira Freitas, 
em novembro do mesmo ano, no Rio Grande do Sul, causada 
por agressões de seguranças de um supermercado. Ambos 
os casos suscitaram  uma onda de protestos do movimento 
negro no Brasil. Nos EUA ressurgiu o slogan Black Lives 

Matter (Vidas Negras Importam), que, cerca de seis meses 
depois, foi bastante veiculado no Brasil, nos protestos  
contra a morte de João Alberto.

Luta pelo direito à Saúde Integral da 
População negra

Na medida em que reconhecemos o racismo como um vetor 
estruturante de relações sociais no Brasil e da violência 
perpetrada contra os negros e negras, encontramos um 
caminho para aproximarmos o conceito de necropolítica ao 
campo da saúde pública. O racismo participa e condiciona 
as dimensões, profundidades, modos e extensões de 
adoecimento e morte da população negra. Haja visto a 
precocidade nos óbitos de negros e negras, as altas taxas 
de mortalidade materna e infantil, a maior prevalência de 
doenças crônicas e infecciosas nessa parcela da população 
e as mortes por razões evitáveis. 

As relações entre raça e saúde vêm sendo objeto de diversas 
iniciativas que focalizam a criação de um campo de reflexão 
e de intervenção política denominada ‘saúde da população 
negra’. Essa proposta se insere na discussão sobre formas 
de enfrentamento ao racismo no país, na medida em que 
governo, intelectuais, movimentos negros e parcelas 
significativas da sociedade civil reconhecem atualmente 
as desvantagens materiais e simbólicas sofridas por essa 
parcela da população como determinantes em saúde. 

De acordo com a Secretaria Nacional de Promoção de 
Igualdade Racial (SEPPIR, 2011) a população negra 
(pretos e pardos de acordo com o IBGE) equivale a 70% 
dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e apresenta 
os piores índices em saúde. Tais dados evidenciam a 
racialização da pobreza e as iniquidades em saúde-
doença. No campo de reflexão acadêmica sobre a saúde da 
população negra, as pesquisas apontam a persistência do 
racismo por meio das instâncias do SUS, seja no acesso 
desigual, no tratamento e diagnóstico diferenciado ou na 
negação de informações.

A formulação desse campo conceitual se deu a partir das 
demandas dos movimentos sociais organizados e das 
formulações de especialistas. Tais demandas subsidiaram 
a formulação e gestão de políticas públicas adequadas às 
necessidades expressas nos indicadores sociais e de saúde 
das pessoas negras brasileiras

Uma conquista histórica do movimento negro foi a 
instituição da Política Nacional de Saúde Integral 
da População Negra (PNSIPN) no ano de 2009 e sua 
promulgação como Lei 12.288 no ano de 2010. A PNSIPN 
tem o propósito de garantir maior grau de equidade no 
que tange à efetivação do direito humano à saúde, em seus 
aspectos de promoção, prevenção, atenção, tratamento e 
recuperação de doenças e agravos transmissíveis e não 
transmissíveis, incluindo aqueles de maior prevalência 
nesse segmento populacional.  E tem como marca a 
desconstrução do racismo institucional e a inclusão das 
práticas de cura de matriz afrobrasileira no SUS. 
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Mesmo após a criação da PNSIPN persiste no SUS o 
racismo institucional e se faz necessário um amplo 
controle social para reduzir a distância entre o texto e 
a prática da política, principalmente no atual cenário 
político, onde o governo Bolsonaro vem desmontando 
secretarias e sucateando políticas que visam combater as 
desigualdades raciais. Partimos do entendimento que a 
problemática do racismo não será resolvida por meio de 
textos, políticas e normativas, ainda assim, os mecanismos 
legais representam uma importante mediação na luta por 
redução das iniquidades e redução das negligências em 
saúde da população negra.

Vidas negras importam!

A luta do movimento negro no Brasil desmascara o mito 
da democracia racial brasileira. Ao longo das últimas 
décadas esses atores sociais denunciam a vulnerabilidade 
da população negra frente ao Estado e buscam pela 
reparação histórica causada pelos mais de trezentos anos 
de escravização negra no Brasil. Essa história tem sido 
escrita a muitas mãos, dos nossos ancestrais aos dias 
atuais, seguiremos em luta por equidade. A desconstrução 
dos privilégios da branquitude não é tarefa rápida ou 
simples. Mas também não é uma tarefa impossível. 
Permaneceremos em luta na batalha das ideias, nas 
ações diretas tanto nos espaços urbanos e comunitários 
quanto nas instâncias de poder, em luta contra o racismo 
estrutural, contra o Estado genocida e para lembrar que 
vidas negras importam!

Construiremos enquanto movimento os sonhos possíveis 
e seguiremos em luta contra o que parece impossível de 
mudar, descolonizando os nossos corpos e mentes com a 
finalidade de quebrar as interdições raciais e de classe. 
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OO Brasil historicamente é território de migrantes, 
tanto vindos de outros países como aqueles que migram 
dentro do próprio país. As migrações brasileiras estão 
associadas, de um modo geral, a fatores econômicos, desde 
o tempo da colonização pelos europeus. Houve por séculos 
a migração forçada de indivíduos escravizados advindos 
de África, por meio do tráfico humano. Quando terminou o 
ciclo da cana-de-açúcar na região Nordeste e teve o início 
do ciclo do ouro, em Minas Gerais, houve um enorme 
deslocamento de pessoas em direção ao novo centro 
econômico do país. O ciclo da borracha atraiu grande 
quantidade de migrantes para região da Amazônia. 

No século XIX, ocorreu a imigração europeia voltada 
para a colonização agrícola, formada especialmente por 
italianos e alemães direcionados para as regiões Sul e 
Sudeste, a qual no começo do século XX foi intensificada 
por fluxos japoneses e de outros asiáticos. Graças à 
atividade cafeeira e, posteriormente, ao processo de 
industrialização, a região Sudeste se tornou o grande 
polo de atração de migrantes, que saíam de sua região 
de origem em busca de empregos ou melhores salários.

Durante o século XX, uma nova leva de imigrantes 
chegou ao Brasil durante e após a Segunda Guerra 
Mundial, assim como se acentuou o processo migratório 
interno, de êxodo rural - saída do campo para a cidade, 
em larga escala. No meio rural, a miséria e a pobreza 
são agravadas pela falta de serviços básicos de saúde, 
educação, moradia etc, pela concentração de terras nas 
mãos dos latifundiários e pela mecanização das atividades 
agrárias. A pauperização faz com que a população rural 
seja atraída pelas perspectivas de um emprego urbano, 
que melhore o seu padrão de vida.

Esses fluxos demonstram que o grupo que chamamos de 
“migrantes” é constituído por pessoas bastante diferentes 
entre si: indivíduos que voluntariamente escolhem sair de 
seu local de residência em busca de melhores condições 
de vida; aqueles que são obrigados a deixar seus lares 
em razão de conflitos armados, de perseguição política 
ou de deslocamentos forçados; aqueles que sofrem com 
desastres climáticos e, por isso, são expulsos de sua 
moradia; e também trabalhadores que migram por 
demanda de um empregador. Nesse sentido, o imigrante 
que chega ao Brasil se distingue do visitante porque esse 
é o não nacional que vem ao país para estadas de curta 

duração, sem pretensão de se estabelecer temporária 
ou definitivamente no território nacional, enquanto os 
imigrantes têm ânimo de aqui se estabelecer. 

Há apenas uma característica que une a todas e todos 
migrantes – o fato de viverem fora de seu local de origem. 
De um modo geral, nem sempre se pode afirmar que a 
migração é voluntária, que o destino é escolhido (ou mesmo 
conhecido), que as condições de trânsito são seguras ou 
que as circunstâncias da migração são idênticas. Por isso, 
ao analisarmos este grupo, nos deparamos com realidades 
muito diferentes – desde a motivação para a migração 
até a situação em que se encontram estes indivíduos após 
chegarem ao seu destino. 

Desde a década de 1980, o acirramento do neoliberalismo 
no mundo ocidental tem sido responsável pela produção e 
reprodução globalizadas de pobreza1. Especialmente nos 
países de capitalismo tardio, como o Brasil, o império do 
mercado, o desmantelamento dos Estados, a redução dos 
direitos sociais e as políticas de espoliação e destruição 
ambientais, devido à mineração, às apropriações de 
terras para a expansão latifundiária e à monocultura 
agrícola, pauperizam as populações, as expulsam de 
seus territórios e condicionam sua sobrevivência à 
busca por outros territórios. São as populações negras 
aquelas que mais sofrem com as precárias condições de 
sobrevivência, sendo as mais afetadas pela informalidade, 
pelo desemprego e por condições de trabalho degradantes. 
Em meio às desigualdades, mudar-se para as favelas das 
grandes cidades tem sido a última opção para aqueles 
que podem arcar com os custos de migração.

É neste contexto que a situação dos imigrantes – 
especialmente aqueles mais pobres e racializados – coloca 
em xeque as promessas de liberdade de circulação, 
de desaparecimento das fronteiras e de criação de 
uma cidadania universal profetizadas pela fábula da 
globalização2. Há, sem dúvida, liberdade de circulação de 
mercadorias e capital, e as fronteiras estão comumente 
abertas para estes. No entanto, para os indivíduos, as 
limitações fronteiriças estão mais vivas do que nunca, e 
a circulação é limitada e completamente condicionada a 
critérios de raça, gênero, classe social e origem. 

Nas últimas duas décadas, em decorrência das crises 
econômicas e das maiores restrições impostas pelos países 

Direitos dos Migrantes 

Processos de resistência 
interseccionais

t Charlotth Back



69    Narrativas Críticas

do Norte Global à entrada de imigrantes e solicitantes 
do reconhecimento da condição de refugiado, observa-
se o redirecionamento desses fluxos internacionais 
para destinos do Sul Global – o que inclui o Brasil. O 
relatório World Migration Report (2018)3 da Organização 
Internacional para as Migrações (OIM) revela que 70% 
dos movimentos migratórios na América do Sul são 
intrarregionais, ou seja, as pessoas que deixam os seus 
países geralmente deslocam-se para outras nações da 
própria região e não mais para a Europa ou para os 
Estados Unidos.

Nossos países com grandes desigualdades vêm acolhendo 
trabalhadores e suas famílias, que trazem consigo 
a esperança de melhores condições de vida e de um 
futuro para seus filhos. De acordo com dados do 
Governo Federal brasileiro, estima-se que 1,3 milhão 
de imigrantes residiam no Brasil em 2021 e, segundo 
pesquisas empíricas, desde 2011, são predominantes os 
fluxos migratórios oriundos da Venezuela, da Bolívia, da 
Colômbia, do Haiti e de países de África, como Senegal, 
Angola e Congo4. 

Este contingente de chegada é composto de um número 
significativo de mulheres, tendência chamada de 
“feminização das migrações”, que também ocorre em 
outros países. O fenômeno, entretanto, não revela 
que as mulheres migrantes detêm maior grau de 
independência e igualdade no Brasil e, por isso, outras 
escolhem vir para cá. Muito pelo contrário. São as 
mulheres as mais exploradas no mercado de trabalho 
brasileiro, principalmente as venezuelanas e haitianas, 
as que recebem menores salários, as que detêm menores 
garantias trabalhistas ou estão na informalidade e as 
mais suscetíveis a violências nas suas mais variadas 
formas, como o tráfico de mulheres, a escravização sexual, 
as ameaças à sua segurança pessoal e a estigmatização 
social que a migração muitas vezes acarreta. 

Atualmente, em um contexto de governos autoritários 
e xenofóbicos, muito se fala sobre a existência de uma 
aversão “natural” à pessoa que vem de fora, como se todos 
os indivíduos nascessem com uma propensão a rejeitar o 
migrante estrangeiro, pelo simples fato de ser diferente. 
No Brasil, por exemplo, não necessariamente quem vem 
de fora produz aversão. Inclusive, dependendo da origem, 
os estrangeiros são dotados de admiração e prestígio, 

como sucede com aqueles migrantes originários de países 
do Norte Global, chamados normalmente de “expatriados” 
e não de “migrantes econômicos”, em razão do nosso “vira-
latismo disfarçado de identidade nacional”5.

Esta naturalização da hostilidade, na verdade, é uma 
falácia que encobre e dissimula os piores preconceitos 
de classe e o racismo, elementos reprodutores do sistema 
neoliberal globalizado. Isso porque é um mito acreditar 
que a migração internacional é uma escolha apenas 
das pessoas mais pobres e racializadas. O processo 
migratório é bastante custoso financeira e socialmente, 
e somente uma pequena parcela tem condições ou está 
disposta a enfrentá-lo. Na verdade, os migrantes que 
causam incômodo e rejeição são aqueles que chegam sem 
recursos, em situação de vulnerabilidade econômica e 
social, e que, por isso, supostamente teriam potencial de 
“roubar os empregos”, “tumultuar os sistemas de saúde” 
e demandar assistência já tão escassa do Estado, “sem 
pagarem impostos”.

Portanto, as lutas pelos direitos dos migrantes são 
processos de resistência necessariamente interseccionais, 
que são atravessados por práticas de vida e expressões 
culturais solidárias, que visam diminuir as situações 
de vulnerabilidade e as discriminações que sofrem 
no seu cotidiano. No Brasil ,  o crescimento das 
mobilizações pela visibilidade dos migrantes e pelos 
seus direitos tenta combater especialmente a exploração 
a que estão submetidos e a chamada “clandestinidade 
voluntária”. Tem-se a ideia de que os migrantes querem, 
deliberadamente, permanecer irregulares nos seus novos 
territórios, como se quisessem permanecer escondidos. 
Esta narrativa, que relaciona a migração com uma 
suposta criminalidade, no entanto, não condiz com a 
realidade nem com suas agendas de luta, uma vez que a 
grande maioria dos recém-chegados almeja e procura uma 
permanência estável, a regularização de sua situação 
migratória e o respeito às leis. 

Percebe-se, nesse sentido, que a invisibilidade e o 
estigma de “fugitivos” e “ilegais” a que estão submetidos, 
na verdade, são condições impostas a este grupo, 
especialmente aos migrantes com vulnerabilidades 
econômicas e sociais, racializados e originários de países 
do Sul, que normalmente têm que lidar com entraves 
burocráticos, com uma solidariedade seletiva e com uma 
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latente falta de receptividade dos órgãos brasileiros 
responsáveis pelos procedimentos de solicitação de refúgio 
e de regularização migratória. 

Os migrantes reivindicam o direito de serem reconhecidos 
como “sujeitos de direitos” no Brasil. Isso significa que 
buscam a garantia de sua dignidade em todos os países por 
onde transitam, ou seja, a garantia de usufruir de meios 
de acesso aos bens essenciais a uma vida digna, assim 
como a possibilidade de responsabilização daqueles que 
desrespeitarem seus direitos. Além disso, essas lutas também 
questionam alguns modelos de políticas públicas migratórias 
que visam minimizar a subjetividade deste grupo social, sem 
levar em consideração suas particularidades, suas culturas 
e seu papel na história de um país e, incapacitando-os a 
apresentar-se como atores sociais. 

Após uma mobilização robusta da sociedade civil brasileira 
e de movimentos sociais, houve no Brasil a substituição do 
Estatuto do Estrangeiro – legislação de 1980, nacionalista 
e conservadora, que prioriza excessivamente a segurança 
e restringia a liberdade dos imigrantes em território 
nacional – pela Nova Lei de Migração  (Lei nº 13.445/17), 
com uma perspectiva da migração pautada nos direitos 
humanos e que tem o repúdio à xenofobia, ao racismo e a 
quaisquer formas de discriminação como seus princípios. 
A criação desta lei foi o primeiro passo para reconhecer 
os direitos dos migrantes. É preciso mais, o que inclui 
desfazer o estigma e os mitos que cercam esse tema, como a 
relação da migração com a criminalidade, o terrorismo e a 
ideia de que os migrantes não contribuem para a sociedade 
que os recebe. 

Todos esses mitos retratam a tentativa de ocultar a 
existência de relações de poder marcadas por aspectos 
raciais, de classe, de gênero, de orientação sexual, de 
religião, entre outros, que determinam a inclusão dos 
migrantes que chegam ao Brasil em um modelo de 
cidadania desigual a priori, precária, que os submete a 
processos discriminatórios no mercado de trabalho, no 
acesso à educação e no gozo de direitos básicos. 

Migrar é um direito humano, mas, no mundo real, é 
enganosa a ideia de que todos têm direitos por sua 
natureza humana ou porque os mesmos estão “garantidos” 
em instrumentos normativos internacionais. Desde a 
positivação dos direitos até o seu real usufruto, temos um 
longo caminho a ser percorrido, o qual, nas últimas décadas, 
parece estar sendo freado pelo retorno do conservadorismo 
e a ascensão do neoliberalismo, acompanhados de discursos 
xenofóbicos e nacionalistas, contraditórios com a formação 
histórica do nosso país.

A (re)construção da noção de dignidade dos migrantes é um 
grande desafio para a democracia brasileira contemporânea. 
Este processo em curso deve passar necessariamente pela 
identificação das causas sociais, econômicas e políticas 
que dão origem aos preconceitos sofridos pelos migrantes, 
pela efetivação da cidadania dos migrantes, por meio de 
políticas públicas de inclusão profissional, educacional, 
política e social, e pela valorização das suas históricas 
contribuições para a construção da população e da cultura 
brasileiras.
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"F“Favela é cidade” – disse Itamar Silva em um tom um 
tanto quanto imperativo (porque baseado na autoridade 
de quem lutava há mais de 40 anos pelo direito à cidade 
dos moradores das favelas cariocas). A fala de Itamar 
mudou o rumo da conversa e nos pautou a todos na luta 
contra a segregação e pela integração social e urbana 
desses territórios e de seus moradores. O ano era 2003. 
Estávamos, lideranças de favelas, educadores sociais e 
sociólogos, no Fórum de Interlocução sobre Movimentos 
Sociais, uma articulação que o Ibase promovera para 
discutir a criminalização dos moradores de favela e de 
suas ações coletivas, intensa àquela época e também 
para tentar contribuir para desconstruir essa narrativa 
como parte da luta pelo direito à cidade dos moradores 
desses territórios. 

A fala de Itamar produziu um impacto nos sociólogos 
presentes no debate (inclusive na coautora deste texto, 
que escreveu esta introdução porque achou importante 
situar historicamente a construção desse debate e o 
papel de Itamar – o outro coautor - nele). Estávamos 
acostumados, pela própria formação, a discutir o tema 
favelas e direito à cidade pelo ângulo da ausência, 
da negação de direitos sociais e civis (direito à vida, 
inclusive) que o Estado impôs às favelas desde sua 
origem. E, claro, a focar na segregação social e urbana. 

Mas, naquela ocasião, Itamar nos convocou para uma 
agenda propositiva: afirmar sempre e em qualquer 
situação o pertencimento das favelas à cidade, tornando 
clara a contribuição de seus moradores para a construção 
e o desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro. 
Foram eles também os trabalhadores e os construtores 
da cidade, tanto do ponto de vista econômico como social 
e cultural, apesar das condições de exclusão do direito à 
cidade em que viviam (e ainda vivem). 

Não se tratava, claro, de negar as posições segregacionistas 
e discriminatórias das camadas sociais mais abastadas 
do Rio de Janeiro, nem de deixar de examinar e denunciar 
como essas posições eram legitimadas pela grande mídia 
e por diversas instituições estatais. E sim de ter uma 
estratégia de luta em que o direito à cidade das favelas e 
de seus moradores estivesse sempre em primeiro plano. 
Afirmar que “favela é cidade” significa, defendia Itamar, 
desconstruir criticamente a percepção dominante do Rio 

de Janeiro como uma “cidade partida”. E também ter um 
horizonte para essa luta: uma cidade e uma sociedade 
mais justas e menos desiguais. 

Vinte anos depois, a frase (consigna) “Favela é Cidade” 
está em todas as bocas: nos seminários acadêmicos, em 
diversos textos publicados e, mais importante, nas falas 
dos movimentos de favela contra a violência estatal e 
pela reivindicação dos direitos sociais e urbanos desses 
territórios. Todos eles, claro, comprometidos com a luta 
pelo direito à cidade dos moradores de favela. 

A noção de Direito à Cidade foi formulada por Henri 
Lefebvre (2001) e pode ser resumida na ideia de que a 
cidade é um bem comum de todos os que nela vivem e 
trabalham, contribuindo assim, em seu cotidiano, para 
sua existência e desenvolvimento. Indica também que, 
em função da desigualdade social, que se materializa 
no (e conforma o) espaço, a cidade não é vivida e 
apropriada da mesma maneira por todos os citadinos 
(seus habitantes). E sugere uma estratégia de luta 
para reverter esta situação, garantindo o direito à vida 
urbana transformada, renovada. Significa disputar a 
cidade como um bem comum, que não seja apropriado 
privadamente pelas camadas mais abastadas da 
população, nem pelos interesses capitalistas que buscam 
produzir e reproduzir uma cidade segregada e submetida 
aos interesses de mercado. 

“Fazer uma festa na praça ou uma passeata 
na rua. Andar por aí sem medo, independente 
da hora ou lugar. Contar com transporte 
digno, coleta seletiva e compostagem. Poder 
decidir o que é melhor para seu bairro, sua 
cidade e seu país”. 
(https://polis.org.br/direito-a-cidade/o-que-
e-direito-a-cidade)

Em nossa cidade (escrevemos a partir do Rio de 
Janeiro, onde vivemos, trabalhamos e lutamos), isto 
ainda é um sonho, um projeto. Também uma orientação 
para seguirmos em frente na busca de um futuro 
compartilhado, sacudindo (as) e nos libertando das 
marcas escravagistas e patriarcais que buscam nos 
colonizar.  

Direito à Cidade 

A necessidade de reafirmar a 
narrativa de que “favela é cidade”

t Márcia Pereira Leite e Itamar Silva
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Um pouco da história da luta dos 
moradores das favelas cariocas pelo 
acesso à cidade e da negação do Estado 
em reconhecer e garantir este direito

Como se sabe, desde seu surgimento no Rio de Janeiro, 
nas últimas décadas do século 19, as favelas cariocas 
foram vistas e tratadas como se não tivessem – ou 
melhor, como se não pudessem ter – lugar na cidade. 
Consideradas como a “lepra da estética”, fonte de diversos 
males – sanitários, morais, sociais e políticos – que 
poderiam “contaminar” a cidade, foram vistas e tratadas 
inicialmente como algo a exterminar, posteriormente 
como algo a conhecer e a controlar (Valladares, 2015). 

Mas nada foi feito por décadas. Afinal, a cidade – suas 
indústrias e serviços – dependiam da mão de obra 
barata e desprotegida que os moradores de favelas – 
sem qualquer proteção no campo dos direitos sociais 
– continuamente lhe forneciam. E, para um Estado 
sem qualquer compromisso com as camadas populares, 
remover seus moradores e exterminar suas moradias 
produziria um problema: os custos ele não estava 
disposto a bancar. Onde alocar aquela população? O 
que fazer com aqueles que criminalizava e que, à época, 
moravam em territórios já estigmatizados pelo Estado 
e seus parceiros? 

Na balança entre investir recursos para melhorar 
as condições de vida e moradia daquela parcela de 
trabalhadores essenciais para a economia da cidade 
(então Distrito Federal) e/ou deixá-los à própria sorte, 
o Estado preferiu ativar recursos narrativos, sociais e 
policiais que buscavam garantir sua segregação social 
e espacial. Escolheu construir as favelas, com o apoio 
de seus parceiros (jornalistas, cronistas, médicos, 
sanitaristas, engenheiros etc.) como se as favelas fossem 
um espaço de marginalidade social e um “perigo para a 
cidade” (Valladares, 2015).

Assim, houve muitos diagnósticos, planos e propostas 
para as favelas cariocas, mas, por décadas, apesar das 
muitas reivindicações e das diversas mobilizações dos 
moradores de favela, nada foi realmente implementado 
para a permanência e integração de todas as favelas 
cariocas à cidade. Isto porque seria muito caro para um 
Estado que usava seus recursos para viabilizar o capital. 

Lícia Valladares (2015) nos conta um pouco dessa 
história:

“(a) anos 30: início do processo de favelização 
do Rio de Janeiro e reconhecimento da 
existência das favelas pelo Código de Obras de 
1937 {que recomendava ao Estado a extinção 
das favelas e a criação de outros núcleos de 
habitação, regulados e monitorados, o que se 
expressou nos; (b) anos 40: primeira proposta 
de intervenção com a criação dos Parques 
Proletários. Como não se tratava de uma 
política púbica no campo do direito à cidade 

dos moradores de favelas – ao contrário, 
significava uma proposta de controlar e 
disciplinarizar seus moradores, e também 
como não estava no foco dos interesses do 
Estado e do mercado - foi uma proposta que 
não teve fôlego para prosperar; (c) anos 50 
até meados dos anos 60: período de expansão 
das favelas por ausência de uma proposta 
governamental voltada para ela; (d) dos 
anos 60 a meados dos anos 70; período 
das remoções, coincidindo com o período 

l Maria Magdalena Arréllaga
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levou água e esgoto a cerca de 60 favelas; a realização 
de coleta de lixo pela Comlurb nesses territórios através 
de microtratores; o início de um programa de iluminação 
pública através da Comissão Municipal de Energia; e o 
programa A Cada Família um Lote, com o qual se iniciou 
o processo de regularização da propriedade em favelas 
(Burgos, 1998). Não se tratava propriamente de um 
programa de urbanização de favelas, mas de iniciativas 
que, apesar de pontuais, foram muito importantes, pois 
foram as primeiras a reconhecer o direito de os moradores 
de favelas permanecerem na cidade e a lhes garantir 

do regime autoritário no país; (e) anos 80; 
período da urbanização via BNH e agências 
do serviço público; (f) primeira metade dos 
anos 90: período do programa Favela-Bairro, 
de regularização e urbanização das favelas 
cariocas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.”  
(Valladares, 2020, p. 26).

Vale acrescentar a este resumo feito por Valladares 
algumas iniciativas do primeiro governo Brizola (1983-
1987): o Programa de Favelas da Cedae (PROFACE), que 
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algumas melhorias em suas condições de vida e moradia. 
Por isso, contaram com a adesão e a participação ativa 
dos moradores em diversos casos (Burgos, 1998).

Mas talvez uma das mais importante das realizações 
do governo Brizola tenha sido sua política de direitos 
humanos, que confrontava o tradicional “pé na porta” dos 
policiais em suas incursões nas favelas. Foi também a que 
produziu uma ferrenha resistência por parte da grande 
mídia, das camadas sociais mais abastadas da cidade e 
da corporação policial, o que levou o governador Leonel 
Brizola a muitas derrotas políticas. 

Já em meados dos anos 90, o governo Cesar Maia, 
com financiamento do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) iniciou a execução de um programa 
de urbanização que – prometia – resolveria os problemas 
relacionados à integração urbana das favelas à cidade 
(Burgos, 1998). Mas, afinal, foram poucas as favelas 
atingidas pelo Programa Favela-Bairro. Houve benefícios, 
sem dúvida, mas novamente os moradores não foram 
ouvidos e não puderam escolher o que e onde fazer. Decisão 
que foi deixada a cargo dos tecnocratas. Findo o governo 
Cesar Maia, o programa – a política de governo/eleitoral 
de Cesar Maia - foi abandonado. 

Queremos chamar a atenção para este ponto, porque 
estamos argumentando que o que marca a relação do 
Estado com as favelas é a ausência de uma política 
estatal, pública, de integração desses territórios e de seus 
moradores à cidade.

Só em 2008, o tema voltou à tona com a inauguração da 
primeira Unidade de Polícia Pacificadora no morro Santa 
Marta, após uma ocupação policial. Desde os primeiros 
momentos, o Programa de Pacificação de Favelas foi 
apresentado como uma grande inovação, seria uma 
ruptura com o modelo de segurança pública anterior: fazer 
a guerra a esses territórios e a seus moradores. As UPPs, 
dizia Beltrame (então secretário de segurança pública do 
estado do Rio de Janeiro), iriam recuperar a soberania 
estatal nas favelas impedindo o tráfico de drogas e o 
domínio do fuzil (LEITE, 2015). Mas, a esta “perna” de 
uma UPP militar, prometia, logo teriam outra “perna”, 
a social, que saldaria a dívida que todos teríamos com a 
cidadania dos moradores de favelas cariocas. 

Com efeito, pouco depois foi criada a UPP Social, com 
objetivos de implementar políticas de urbanização das 
favelas e de promover sua integração urbana com a malha 
da cidade. Entretanto, não vingou. Mais uma promessa 
descumprida. Era caro, não era prioritário, e, passados 
os grandes eventos, deixou de ser importante. A proposta 
inicial foi substituída, então, por uma política que 
pretendia animar os moradores de favelas a se tornarem 
microempreendedores, mesmo sem lhes fornecer os apoios 
e recursos necessários para isto (LEITE, 2015). 

Assim, retornamos ao ponto de partida – favelas e seus 
moradores alijados do direito à cidade. E os moradores de 
favelas vão se virando para sobreviver, em uma cidade, 
um estado e um país que lhes viram as costas.

Direito a Cidade 

Como tentamos demonstrar nas linhas anteriores, a favela 
escancara a diversidade urbanística e social da cidade. Mas 
também disputa a centralidade das possibilidades e desafios 
diante da violenta desigualdade que nos conforma. Neste 
sentido, ganha centralidade perseguir e afirmar o “Direito 
a Cidade”, tal como definido por Lefevre. 

A pandemia provocada pelo Corona Vírus, contraditoria-
mente, permitiu uma ebulição no movimento social, 
sobretudo, de favelas do Rio de Janeiro. Ganhou visibilidade 
a capacidade organizativa e a rápida reação de ativistas 
e instituições de base comunitária, incidindo no debate 
público e explicitando tanto a potência das favelas quanto 
a ausência do Estado na proteção a essa população. 
Ganharam relevância esta potência e as precárias condições 
de habitabilidade espalhadas pelas favelas, assim como o 
impacto do desemprego na vida dos moradores. 

“Cidade Integrada”???? Talvez, seja essa a principal Fake 
News do momento, o governo do Estado do Rio de Janeiro 
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intitular de “Cidade Integrada” a intervenção oficial do 
Estado na favela do Jacarezinho, zona norte da cidade, 
após a “chacina mais letal” da história do Rio. A polícia 
matou 27 pessoas. 

Esse fato evidencia o quão longe estamos nesta 
perspectiva de conquista do “Direito a Cidade” e justifica 
a necessidade de reafirmar a narrativa de que “Favela é 
Cidade”, logo portadora de humanidade e direito. 

Por isso, a luta para que as favelas garantam seu 
Direito à Cidade depende sobretudo da atuação de seus 
moradores e de suas instituições de base comunitária, 
mas também do apoio de parceiros comprometidos com 
uma cidade que seja “um bem comum de todos que nela 
vivem e trabalham”. 
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A Luta por Direitos Humanos da População LGBTI+ 

Um ensaio sobre a diversidade  
na esfera pública

Historicamente, muitos grupos sociais vivem em situação 
de grande precariedade em virtude do cruzamento de 
diferentes formas de desigualdade baseadas em raça, 
classe social, gênero, sexualidade etc. As pessoas que 
compõem esses grupos constituem-se enquanto corpos 
expostos à violência, brutalização e desumanização 
de suas vidas. No Brasil poderíamos citar os grupos 
indígenas, a população negra, as mulheres, e a população 
LGBTI+1 como alguns dos alvos de maior vulnerabilização 
social, em especial quando, além de acumular esses 
recortes sociais, também se é pobre e periférico.

No que se refere à população formada por Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros, 
Pessoas Intersexo e outros representados na sigla 
LGBTI+, a essas vulnerabilidades se associam exclusões 
por critérios morais conservadores. Essa exclusão por 
critérios morais, na maioria das vezes, se ancora em 
expressões religiosas estreitas, que não aceitam a 
sexualidade e a identidade de gênero não normativas 
por não as considerarem como válidas em seu sistema 
de crenças. Através de percepções estreitas das religiões, 
se busca uma obediência cega a valores tradicionais 
que não dizem respeito à nossa realidade social. No 
universo formado por esses valores, a diversidade deve 
ser negada, especialmente na esfera pública.

Nesse sentido, vem de longa data a interdição e 
repressão à diversidade sexual e de gênero em nossa 
sociedade. Como nos indica Michel Foucault em sua 
obra, A história da sexualidade, ao longo dos séculos a 
forma como a sexualidade era compreendida e vivida 
foi alterada e transformada. A partir das reflexões de 
Foucault, observamos que, no mundo moderno, além 
de compreender a diversidade sexual e de gênero como 
um pecado, conforme defendiam os antigos sistemas 
religiosos monoteístas, uma parte da sociedade passou 
a considerar as sexualidades divergentes da norma 
heterossexual como patologias a serem curadas. 

Por isso, a sexualidade deixou de ocupar apenas o campo 
moral do mundo privado e passou a ser objeto de debate 
público por meio das ciências e da política. Estudiosos dos 
campos da psiquiatria e da medicina endossaram esse 
viés discriminatório e por muitos anos as sexualidades e 
identidades de gênero não normativas figuravam no rol 
de doenças das maiores instâncias classificatórias, como 

a Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas de Saúde (CID), da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e o Manual de Distúrbios Mentais (DSM) 
da Associação Americana de Psiquiatria. 

Como veremos neste texto, foi contra esse longo 
processo histórico de negação de sua subjetividade e 
de seus direitos que a população LGBTI+ se articulou 
enquanto movimento social em luta por reconhecimento 
e redistribuição em todo o mundo. Como uma luta 
constante em busca de melhores condições de existência, 
os direitos LGBTI+ são um reflexo da diversidade na 
esfera pública, que segue desnudando preconceitos e 
afirmando dignidades.

A nudez sem véus, diante da Santa 
Inquisição2: A vida LGBTI+ antes do 
arco-íris colorir as lutas sociais

Até o século XIX, os corpos e subjetividades LGBTI+ não 
eram representados categoricamente como conceitos 
dotados de sentidos teóricos nem reconhecidos como 
sujeitos no sentido político dessa acepção. As mulheres 
e as pessoas LGBTI+ não existiam anatomicamente 
para o campo científico, quanto menos politicamente, 
como subjetividade soberana antes do século XIX. 
No regime patriarcal, característico desse período 
histórico, somente o corpo masculino e sua sexualidade 
normativa eram reconhecidos como dotados de 
autonomia e detentores de si mesmos. O corpo 
feminino e as sexualidades não normativas eram 
subalternos, dependentes, minoritários, incompletos 
e classificados como patológicos. 

Por isso, é fundamental compreender os mecanismos 
por meio dos quais o machismo, a misoginia e a 
LGBTIfobia permanecem e se reproduzem socialmente 
em conjunto com outras matrizes de opressão, como 
o racismo e as relações de classe. Nesse sistema, 
o gênero feminino, a identidade transgênero e as 
sexualidades LGBTI+ são marcados como diferença 
porque o gênero masculino foi entronizado no lugar 
de sujeito universal. Esse processo social definiu um 
lugar social inferior para as mulheres e as pessoas 
LGBTI+ em comparação com os homens heterossexuais 
e cisgêneros. 
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A regra, embora não escrita, era a inviabilidade desses 
sujeitos assumirem uma posição de enunciação política 
dentro do regime de poder hétero-patriarcal e colonial, 
que em detrimento da invisibilidade promovida na 
antiguidade, lhes garantiu uma visibilidade distorcida. 
Como ponderou a filósofa Hannah Arendt, no livro 
A condição humana, a invisibilidade na antiguidade 
ocorria com o encerramento das mulheres e das pessoas 
escravizadas no mundo privado, dado que suas existências 
não eram visíveis na esfera pública, na qual não exerciam 
direitos de cidadania. 

Ainda assim, essas existências diversas eram a regra 
no mundo colonial. De acordo com Gabriel Soares de 
Sousa, para os tupinambá era comum a vivência de 
sexualidades não normativas. Essas vivências eram não 
só admissíveis como concebidas enquanto naturais, e os 
“tibira”, homossexuais da sociedade Tupinambá, eram 
parte de suas comunidades. Havia também as Cudinas, 
presentes no povo Guaycurús, segundo descrição de 
Francisco Rodrigues do Prado, em 1795, e no povo 
Kadiwéu, segundo Darcy Ribeiro, 1986. 

Algumas dessas figuras têm ganhado relevo no debate 
atual, como o Tibira do Maranhão, considerado a primeira 
vítima de homofobia no Brasil, já que foi executado, em 
1614, numa expedição em nome da Igreja Católica ao 
Brasil Colônia. Além deste, considero Xica Manicongo  
outra figura importante, hoje considerada a primeira 
travesti não-indígena no Brasil e resgatada como um 
símbolo do movimento LGBTI+ contemporâneo. Conforme 
resgatou Luiz Mott, o único documento escrito sobre Xica 
Manicongo é um processo registrado no Santo Ofício, em 
Portugal. 

Uma denúncia foi apresentada contra Manicongo, na 
primeira visitação do Santo Ofício, na cidade de Salvador, 
ocorrida em 1591. A denúncia tratava do uso recorrente 
por Manicongo de vestimentas femininas típicas de 
algumas regiões da África Central. Xica vivia como uma 
quimbanda, palavra de origem banto, que designava uma 
forma de existência então associada a práticas religiosas e 
à “inversão” de gênero. Consta do Livro das denunciações 
da Bahia que, mesmo advertida, Xica Manicongo seguia 
utilizando trajes que a identificavam com elementos do 
gênero feminino. Resistindo à violência da época, e, para 
garantir a sua sobrevivência depois de ser denunciada à 
igreja, Xica adotou as vestes tradicionais dos homens da 
época, segundo seu próprio delator. Sobre ela operaram dois 
movimentos estruturais distintos: o racismo e a transfobia.

Por este motivo, diante do medo da inquisição e do controle 
exercido socialmente pelos paladinos da moral e dos bons 
costumes, não havia lugar para a existência política das 
quimbandas, tibiras e cudinas. Não havia movimento 
social que aglutinasse esses atores como vimos acontecer 
a partir do século XX, suas vozes não encontravam eco 
na imprensa, no parlamento e tampouco nos salões 
imperiais, todos dominados pelo poder patriarcal exercido 
por imperadores, regentes e gabinetes exclusivamente 
masculinos. No tópico a seguir, dialogaremos um pouco 
sobre os movimentos sociais e políticos que inverteram 
esse quadro. 

Empunhando a bandeira da diversidade: 
as lutas LGBTI+ por direitos humanos

Assim como Tibira do Maranhão e Xica Manicongo, 
no passado colonial, milhares de pessoas LGBTI+ 
sofreram violências em razão de sua existência ao longo 
dos séculos de nossa formação nacional. No entanto, 
muito avançamos desde os primeiros anos da ocupação 
colonial que vitimou o homossexual tupinambá e a 
travesti do Congo. Aqueles que antes eram considerados 

l Francisco Proner



89    Narrativas Críticas

pecadores (sodomitas no conceito católico antigo) são 
hoje reconhecidos como sujeitos de direito pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF). 

No entanto, embora de fundamental importância, esse 
reconhecimento é parcial, uma vez que, socialmente, esses 
grupos seguem vítimas de preconceitos e discriminações 
em outros ambientes institucionais e diversos setores da 
sociedade. Um importante espaço que congrega atores desses 
setores diversos é o da política institucional e foi nesse espaço 

que os ativistas LGBTI+ começaram a se articular. Como 
pontuou o brasilianista James Green, essas conexões foram 
ensejadas pelas importantes transformações culturais pelas 
quais o Brasil passava no contexto da redemocratização. 

Nesse momento, os ideais da contracultura eram introduzidos 
no debate político nacional, reforçando a contestação dos 
valores culturais hegemônicos no país. É nesse contexto 
que surge, em 1978, o primeiro movimento LGBTI+ 
oficialmente formado no Brasil, o grupo SOMOS, de São 
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Paulo, que integrou os quadros da Convergência Socialista, 
posteriormente integrada ao Partido dos Trabalhadores. 
No mês de abril desse mesmo ano foi fundado no Rio de 
Janeiro, o jornal Lampião da Esquina, que teve um papel 
fundamental na criação de espaços de debate em torno de 
temas LGBTI+. 

No ano seguinte, é criada a Liga Feminista (LF) então 
associada ao grupo Somos. Nessa mesma ambiência, em 1980, 
se forma o Grupo Gay da Bahia (GGB), entidade mais longeva 
na militância LGBTI+ no Brasil. Já em 1981, integrantes da 
LF, em busca de maior espaço para a pauta lésbica, institui 
o Grupo Ação Lésbica Feminista (GALF). Outro jornal 
importante nessa primeira fase da história da militância 
LGBTI+ foi o ChanacomChana, publicado pelo GALF de 1981. 
Embora presentes nos movimentos anteriores, as travestis e 
transexuais só fundaram o seu primeiro grupo formalmente 
na década seguinte, com a criação da Associação de Travestis 
e Liberados (ASTRAL), em 1992.

Nas décadas seguintes, de 1990 a 2010, os movimentos 
sociais LGBTI+ ampliaram sua institucionalização e 
integraram, de maneira mais efetiva, os processos de 

elaboração e promoção das políticas públicas. Data desse 
período a realização das primeiras paradas do orgulho 
LGBTI+; a inserção de ativistas LGBTI+ em comitês, 
conselhos e conferências de políticas públicas; os debates 
são ampliados com a publicação do Programa Brasil sem 
homofobia e a realização da 1ª Conferência de Políticas para 
LGBT. Entre os resultados desse processo, há significativas 
mudanças na delimitação de novos sujeitos e novos direitos. 
Exemplar desse processo é a transformação da sigla GLS, 
comumente usada para designar pessoas Gays, Lésbicas 
e Simpatizantes, para a sigla GLBT e posteriormente, 
LGBT, que grafava a incidência política das lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. 

Nesse mesmo processo de delimitação de áreas de identidades 
políticas, se aprofunda o conceito de homofobia, como o 
conjunto de violências específicas destinadas a atingir 
os corpos das pessoas LGBTI+. Ainda que amplamente 
debatidos, esses conceitos só ganharão densidade normativa 
e tipificação penal em 2019, quando o STF decidiu enquadrar 
os casos de violência contra pessoas LGBTI+ como um crime 
de ódio, até que uma norma específica seja aprovada pelo 
Congresso Nacional. 
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Assim como ocorreu com outros movimentos sociais, como 
resposta aos avanços alcançados pelo ativismo LGBTI+, 
especialmente por via judicial, se estruturou um forte efeito 
backlash. Uma ofensiva conservadora tomou importantes 
espaços de atuação da militância LGBTI+, como a 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos 
Deputados. Esse movimento atuou na politização reativa 
do campo religioso, que passou a orbitar o centro do debate 
público e a desmontar as políticas públicas. Esse desmonte 
foi acompanhado do desfinanciamento de organizações 
LGBTI+ e descontinuidade de ações governamentais.

Nesses contornos, as pautas contemporâneas dos 
movimentos LGBTI+ giram em torno de temas como: o 
debate sobre a visibilidade positiva das pessoas LGBTI+ 
e o aumento de sua representatividade nos espaços de 
poder; a ampliação da incidência legislativa; a denúncia 
das violências estruturais, que vitimam as pessoas 
LGBTI+, especialmente nas intersecções de raça e classe 
social; a luta contra o obscurantismo, que rege a política 
institucional contemporânea e contra a sua patrulha 
moral.

Diante desse quadro, extremamente desfavorável para a 
maioria dos movimentos sociais no Brasil, ainda que apenas 
no plano formal, o movimento LGBTI+ conseguiu, com maior 
êxito do que outros movimentos, forjar alianças com os partidos 
políticos e com o Judiciário na luta pelo reconhecimento de 
direitos da população LGBTI+. Este êxito se deve, em parte, 
à intensa luta dos representantes de movimentos LGBTI+ 
organizados. Estando à frente desses movimentos na década 
de oitenta, durante a redemocratização e a estruturação 
dos partidos políticos, estes representantes, junto a seus 
pares em posição de liderança nos movimentos partidários, 
conseguiram inserção e espaço para pautar, ainda que mínima 
ou tangencialmente, a agenda política.

Essas conquistas só foram possíveis pela força da mobilização 
da sociedade civil e pelo compromisso de agentes políticos 
com as pautas em torno dos direitos humanos com um 
protagonismo (muitas vezes solitário) do movimento 
LGBTI+. Por isso, o ingresso de pessoas LGBTI+ na política 
institucional representa um grande salto democrático e na 
cultura de direitos na história brasileira. Esse avanço não se 
deu apenas pelo natural desenvolvimento dos movimentos 
LGBTI+ enquanto sujeitos coletivos de direito. 

Por central que tenha sido esse desenvolvimento, uma vez 
que ensejou o aprofundamento do processo de invenção de 
outras formas de subjetividade política e de novos produtos 
culturais, o avanço inovador de pessoas que encarnam a 
diversidade sexual e de gênero aos cargos de poder se deu 
também como uma resposta. Esse avanço emerge para 
responder tanto ao processo de ascensão conservadora ainda 
vigente entre nós, quanto à violência política de gênero e 
raça, constantemente praticada no Brasil.

Como todos os direitos conquistados pela população 
LGBTI+ não foram concessões das elites políticas, mas 
resultado de lutas, articulações e alianças, com o tema 
da ampliação da participação política desses segmentos 
em espaços decisórios não seria diferente. Esses corpos e 
subjetividades políticas, colocados à margem dos espaços de 
poder ao longo da história nacional, não só existem, apesar 
de todas as opressões, como seguem produzindo inovações 
institucionais e invenções democráticas. Estas invenções 
se dão através das lutas para inscrever novos direitos a 
partir dos direitos já estabelecidos e, com isso, aprofundar 
a democracia na mediação dos conflitos sociais geradores 
de novas reivindicações.

Notas

1 Neste trabalho utilizo a sigla LGBTI+ para fazer 
referências aos grupos políticos organizados por 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, 
Transgêneros, Pessoas Intersexo. A opção por esta sigla 
explica-se pelo fato de que a ênfase aqui é conferida aos 
sujeitos e processos de luta política e não apenas a grupos 
identitários. No entanto, como essas lutas são inclusivas, 
o sinal positivo (+) indica abertura a diversos outros 
grupos dissonantes das regras heterocisnormativas, 
ainda que não organizados politicamente.

2 Trecho da música Agnus Sei, de autoria de Aldir Blanc 
e João Bosco.
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AAprovada em 17 de dezembro de 2018 pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas, com expressiva adesão de 121 votos 
a favor, 8 contra e 54 abstenções, a Declaração das Nações 
Unidas sobre os Direitos dos Camponeses e Outras Pessoas 
que Trabalham nas Áreas Rurais, conhecida pelo acrônimo 
em inglês UNDROP,1 é considerado um documento único pela 
forma de engajamento para que fosse alcançado.2

Como instrumento normativo, a Carta recolhe, aproveita 
e respalda o reconhecimento histórico de uma luta política 
planetária e plasmada em documentos cumulativos basilares, 
como a Carta de Diretos dos Camponeses da Indonésia, de 
2001 que inspirou a Declaração da Via Campesina de 20093 
e que respaldou a Declaração ora analisada. O processo de 
conquista da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos 
dos Povos Indígenas de 20084 também influenciou a redação 
da Declaração da ONU sobre os Direitos dos Camponeses.

Sob sua aprovação formal, acumulam-se 17 anos de debates, 
reuniões, dissensos e acordos no seio do movimento camponês 
internacional da Via Campesina (LVC)5, reunindo centenas de 
organizações em diversos espaços nacionais e internacionais 
nos mais variados países, além do resultado de 6 anos de 
trabalho do Grupo Intergovernamental Aberto do Conselho de 
Direitos Humanos da ONU6, dedicado à redação do documento. 

Estima-se que o alcance do novo marco internacional de 
proteção possa chegar a 1 bilhão de pessoas entre as quais 700 
milhões que vivem e trabalham diretamente com agricultura. 
Nada mais coerente, portanto, que o protagonismo das 
próprias camponesas e camponeses reconhecidos como 
sujeitos de direito também na elaboração da Declaração.

A avaliação dos movimentos participantes é a de que o processo 
histórico operado ao longo de tantos anos de luta alcança 
agora uma nova fase: uma etapa normativa e propositiva 
rumo a um novo modelo de agricultura agroecológica que 
transforma as aspirações da Via Campesina em soluções 
para o dia a dia da vida rural e urbana.

No preâmbulo, a Declaração da ONU sobre os Direitos dos 
Camponeses traz uma longa introdução em memória das 
lutas pela terra ao longo da história e em reconhecimento à 
bandeira por uma sociedade livre, justa e fraterna.7

Um dos destaques do processo de aprovação foi a compreensão 
generalizada de que são os camponeses e as camponesas que 

alimentam o mundo. Eles representam aproximadamente 
17% da população mundial e são responsáveis por 70% 
da produção de alimentos do planeta. É essa capacidade 
produtiva incomparável das camponesas e camponeses que 
viabiliza o mercado de alimentos em escala mundial, mas 
também são os mais vulneráveis a todo tipo de opressão 
e que sofrem os maiores impactos ambientais e sociais, 
sendo sistematicamente marginalizados, criminalizados e, 
ironicamente, sendo as primeiras vítimas da fome.

A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, 
Michelle Bachelet, comemorou a adoção da Declaração por 
parte da Assembleia Geral, reconhecendo que “os camponeses 
alimentam o mundo”8, e admitiu que muitas vezes seus 
direitos humanos são questionados, incluindo o próprio 
direito à alimentação.

A Declaração também tem o valor de acolher outras pessoas 
que trabalham no campo, como pescadores artesanais, 
camponeses, pastores, nômades, camponeses sem terra, 
povos indígenas ou trabalhadores agrícolas. 

Tão relevante quanto o texto do documento final aprovado 
foram os debates prévios capazes de remarcar a crítica ao 
modelo agroindustrial e antiecológico que hegemoniza e 
sacrifica a vida e a saúde na terra. Os certames permitiram 
visibilizar, como contrapartida, a importância da produção de 
alimentos saudáveis e estabelecer alternativas agroecológicas 
ao agronegócio. 

Os debates contribuíram para demonstrar que o acesso à 
terra e a proteção das sementes é, em última instância, a 
proteção da própria vida, sejam agricultores ou não.

Representa, portanto, um instrumento orientador do direito 
internacional que expressa o compromisso da ONU e dos 
Estados signatários em harmonizar os direitos ali previstos com 
a legislação nacional e internacional. E não são poucos os temas 
e documentos correlatos, bem como instituições e instâncias 
que necessariamente terão que regulamentar suas políticas 
relacionadas com a terra aos compromissos assumidos. 

Tanto a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos 
dos Povos Indígenas de 2008 como o Convênio 141 da 
OIT sobre as organizações dos trabalhadores rurais serão 
impactadas pela nova Declaração, apenas para destacar 
alguns exemplos. 

Lutas pela Terra

Declaração da ONU sobre os 
direitos dos camponeses e das 
camponesas
t Carol Proner e Juvelino José Ney Strozake
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Outra obrigação decorrente do novo compromisso 
internacional é a de que os Estados-parte devem justificar 
a forma pela qual aplicam os direitos e garantias ali 
previsto nos relatórios anuais a serem entregues junto à 
comunidade internacional. 

Os Estados terão ainda que vincular a aplicação da 
Declaração aos compromissos da Agenda 20309, sobre 
o Desenvolvimento Sustentável, isso sem falar do 
efeito dissuasório próprio das declarações, ou seja, não 
será permitido fazer algo contrário ao declarado no 
compromisso.

Mas não há dúvida de que a implementação seguirá 
dependendo da luta do campesinato no mundo,10 o que 
compreende, entre tantas frentes, a luta contra as violações 
dos direitos humanos no campo e o enfrentamento das 
tensões entre concentração da terra e da riqueza e a 
soberania alimentar dos povos e sociedades. 

Novos sujeitos e  
novos direitos reconhecidos

A declaração entende por camponês (campesino) 
qualquer pessoa que se dedique ou pretenda se envolver, 
individualmente ou em associação com outros ou como uma 
comunidade na produção agrícola em pequena escala para 
subsistência ou comércio e que, para esse fim, dependa 
fortemente, embora não necessariamente exclusivamente, 
do trabalho dos membros da sua família ou do seu agregado 
familiar e outras formas não monetárias de organização do 
trabalho, e que tem um vínculo especial de dependência e 
apego à terra.

Em geral, os Estados reconhecem e protegem os povos 
indígenas ou povos originários como sujeitos de direito, 
mas ainda há resistência em reconhecer os camponeses, 
mesmo quando as condições de vulnerabilidade são 
equivalentes ou associadas. A Declaração acolhe os povos 
indígenas e comunidades locais que trabalham a terra, 
às comunidades transumantes, nômades e seminômades 
e aos sem-terra que realizam tais atividades.

A Declaração também se aplica a trabalhadores 
assalariados, incluindo todos os trabalhadores migrantes, 
independentemente de sua situação migratória, e 
trabalhadores sazonais, que trabalham em plantações, 
fazendas, florestas e fazendas de aquicultura e em 
empresas de agronegócios.

Merece destaque, entre os 28 artigos da Declaração, alguns 
direitos específicos, como direitos aos recursos naturais, 
direito à organização coletiva, direito à participação, 
direito à terra, direito às sementes e direito à igualdade 
de gênero.

Seis artigos dedicam-se a explicar os direitos à terra e à 
semente. A compreensão de que as sementes cumprem 
um papel fundamental e indispensável para a evolução e 
reprodução natural é uma grande conquista da Declaração 
e, nesse sentido, o documento é inovador por estimular 
legislação e normas locais e internacionais para garantir a 
liberdade dos camponeses reproduzirem sementes diversas. 

O maior desafio para as políticas públicas que envolvem a 
terra é a concentração de grandes áreas em mãos privadas 
e latifúndios e a Declaração serve como uma “norma moral 
e política” para estimular que as autoridades coloquem em 
prática essas medidas de proteção.

Além da soberania alimentar, o documento serve de 
indicativo para a defesa da agroecologia que, por sua vez, 
respalda a tese estruturante: a defesa de uma sociedade 
anticapitalista que garanta o acesso à terra, às sementes, 
à vida digna, a uma sociedade paritária e com direitos 
à participação e associação, livres da violência e da 
criminalização da organização do campo.

A violência do campo em qualquer tempo e lugar inclui 
processos históricos de criminalização, prisões políticas 
e outras formas mais violentas como assassinatos, 
massacres, extermínio. 

A violência contra as mulheres é especialmente importante 
na luta e na realização dos direitos dos campesinos e 
campesinas e também são elas as mais vulneráveis aos 
retrocessos e às agressões e repressões. A própria Alta 
Comissionada, Michele Bachelet destacou a vulnerabilidade 
das mulheres “devido à discriminação ilegal generalizada 
que restringe o seu acesso, uso e controlo da terra” e 
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lembrou que persistem as desigualdades na remuneração 
do trabalho. 

Também são sistematicamente violados direitos à terra 
por meio de grilagem, despejos forçados, discriminação de 
gênero, falta de proteção social e retrocesso de políticas 
de desenvolvimento rural.

O Brasil do retrocesso  
e a necessidade de reação

O Brasil vive desde 2016 uma etapa de descontinuidade e 
retrocesso em matéria de políticas públicas sobre direitos 
humanos, em especial políticas de proteção e fomento dos 
direitos da terra e reforma agrária. Ao mesmo tempo, 
nunca se investiu tanto para promover o agronegócio e a 
liberalização de substâncias agrotóxicas.

Como já mencionado, o Brasil foi o único na América 
Latina a não votar a favor da aprovação da Declaração, 
alegando que o texto não estava pronto e que novas 
negociações deveriam ser realizadas.11

A embaixadora do Brasil na ONU, Maria Nazareth Farani 
Azevedo, contrariando todo histórico de participação do 

país na construção da Carta, disse à época que “apesar 
do esforço de todas as partes, o texto da declaração é 
ainda um documento imperfeito”, e lamentou que novas 
consultas entre os governos não tenham sido realizadas. 
Segundo ela, o texto toca em temas “complexos e 
sensíveis”.

A Via Campesina Brasil denunciou a posição do Brasil 
em Nota Pública de repudio à não ratificação.12 Em nota, 
disse que a intenção governamental de não aderir tem 
como meta atrasar o planejamento e o andamento desta 
histórica declaração, que colocara no seio das Nações 
Unidas os camponeses e camponesas como detentores de 
direitos e que será um guia para a discussão de políticas 
públicas em todos os países do mundo, para assegurar 
os direitos das famílias camponesas e a produção de 
alimentos saudáveis para os povos.

Sabendo que esperar futura mudança governamental 
não é o único caminho, a Via Campesina Brasil fez o 
lançamento uma Cartilha13 que ressalta os desafios 
para a implementação da Declaração contextualizando 
as dificuldades da conjuntura nacional, os ataques aos 
direitos de trabalhadoras e trabalhadores, ao meio 
ambiente e às políticas públicas ligadas ao campesinato. 
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Entender a Declaração da ONU sobre os Direitos 
dos Camponeses como um instrumento fundamental 
à existência e à preservação dos povos e tradições 
camponesas é um desafio que implica conscientizar a 
sociedade da importância de exigir políticas públicas que 
garantam a sua aplicação e, para tal, é preciso que exista 
governo engajados aos compromissos sociais e coletivos de 
preservação da vida.

Sem dúvida a chegada de um governo mais sensível à vida 
dos povos facilitará a rediscussão e futura adesão do Brasil 
aos compromissos assumidos por vários países. Por ora, no 
entanto, a estratégia dos movimentos camponeses é a de 
popularizar ao máximo os compromissos e o sentido político 
e social da Declaração.

A cartilha lançada pela Via Campesina destaca o documento 
como mais um instrumento na batalha e esperança na 
formação, organização e luta dos movimentos contra os 
avanços do capital e tem por objetivo popularizar o conteúdo 
da Declaração entre a militância de todos os movimentos, 
das bases às direções, além de garantir que gestores 
públicos, legislativos federal, estaduais e municipais e 
outros agentes tenham entendimento de sua importância.14 

Outras iniciativas podem ser lideradas por entidades do 
campo acadêmico e educacional, estimulando seminários, 
cursos, publicações e debates na área jurídica para 
garantir a aceitação dos compromissos por equivalências e 
interdependência em relação a outros direitos amplamente 
reconhecidos na legislação. 

Assim também devem ser estimuladas ações no âmbito 
legislativo, debates que tornem visível aos parlamentares 
as virtudes de defender uma Declaração que protege a vida, 
o trabalho, a economia e a paz social. 

Seja por consciência ecológica ou pela necessidade de 
preservar a vida na terra, o marco agroecológico definido na 
Declaração prevalecerá no futuro. Resta saber se podemos 
fazer algo para antecipar os efeitos virtuosos desses 
compromissos e adotando a defesa das bandeiras históricas 
da Via Campesina e Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra(MST) no Brasil.

Notas

1 Também conhecida como UNDROP pelo acrónimo do 
nome em inglês: “United Nations Declaration on the 
Rights of Peasants and Other People Working in Rural 
Areas”) adotada em Nova Yorque em 17 de dezembro 
de 2018 durante a sessão 73 da Assembleia Geral das 
Nações Unidas.

2 https://mab.org.br/wp-content/uploads/2021/02/
D E C L A R A Ç Ã O - D O S - D I R E I T O S - D O S -
CAMPONESES-E-DAS-CAMPONESAS-.pdf

3 https://viacampesina.org/es/documentos-politicoslvc/
4 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/

BDL/Declaracao_das_Nacoes_Unidas_sobre_os_
Direitos_dos_Povos_Indigenas.pdf

5 A Via Campesina possui atualmente 182 organizações 
membros, localizadas em 81 países, segundo listagem 

oficial da organização atualizada em 2018. No Brasil, as 
seguintes organizações fazem parte da Via Campesina: 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST), Movimento das Mulheres Camponesas (MMC), 
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), 
Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Pastoral 
da Juventude Rural (PJR), Movimento de Pescadores e 
Pescadoras Artesanais (MPP), Coordenação Nacional 
de Articulação das Comunidades Negras Rurais, 
Quilombolas (CONAQ), Movimento Nacional pela 
Soberania Popular na Mineração (MAM). Todos os 
movimentos buscam resistir ao projeto do agronegócio 
globalizado desenvolvendo ações de resistência e 
construindo outras formas de desenvolvimento do 
campo.

6 O ano de 2018 foi decisivo para o processo da Declaração: 
Genebra: em abril, após 6 anos de negociações, o 5º 
Grupo de Trabalho Intergovernamental Aberto do 
Conselho de Direitos Humanos (CDH) concluiu os 
debates sobre o conteúdo, finalizando o texto. Em 
setembro, o HRC (39ª Sessão) aprovou a Declaração 
por maioria de votos. Roma: em outubro, durante o 
45ª Fórum do Comitê Global de Segurança Alimentar, 
a Via Campesina, juntamente com o Mecanismo 
da Sociedade Civil e com o apoio de vários países e 
instituições da ONU, organizou um evento político 
promovendo a Declaração no âmbito do Década para 
a Agricultura Familiar. Nova York: em novembro, a 
Declaração chegou ao processo da Assembleia Geral das 
Nações Unidas (AGNU). No dia 19, ainda de novembro, 
a Declaração foi votada e aprovada por uma ampla 
maioria pela Terceira Comissão da Assembleia Geral da 
ONU, responsável pelos assuntos sociais, humanitários 
e culturais. Por fim, o voto da Assembleia Geral da 
AGNU a partir desta terça-feira (17/12/2018) concluiu 
o processo de adoção.

7 Texto de referencia: LUCIA MARINA DOS SANTOS. 
“As vozes da terra: a luta por reconhecimento e o papel 
da Declaração Universal das Nações Unidas sobre os 
direitos camponeses sob ótica da Via Campesina”. A tese, 
além de discutir.... recupera a memória do processo de 
construção e articulações da Declaração dos Direitos dos 
Camponeses, dos espaços internos e processos políticos 
relevantes. A dissertação foi apresentada ao Programa 
de Pós-graduação em Desenvolvimento Territorial na 
América Latina e Caribe (TerritoriAL), do Instituto de 
Politicas Publicas e Relações Internacionais (IPPRI) 
da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho” (Unesp), como exigência para obtenção do título 
de Mestre em Geografia, na área de concentração 
“Desenvolvimento territorial”, na linha de pesquisa 
“Campesinato, Capitalismo e Tecnologias” - https://
repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/214774/
santos_lm_me_ippri_int.pdf?sequence=3&isAllowed=y

8 https://news.un.org/pt/story/2018/12/1652311
9 Com esta Declaração, Bachelet espera que haja um 

fortalecimento do “compromisso dos Estados” a 
todos os níveis “de defender e proteger os direitos e 
a dignidade dos camponeses e de outras pessoas que 
trabalham nas áreas rurais.” A representante relembra 
que “eles desempenham um papel fundamental na 
preservação da nossa cultura, meio ambiente, meios de 
subsistência e tradições, e não devem ser deixados para 
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trás enquanto implementamos a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável.”

10 Entre tantas idas e vindas nos debates de redação do 
texto, o Preâmbulo da Declaração reconhece o papel 
do campesinato no mundo, bem como as violações dos 
direitos humanos no campo e também compila vários 
tratados e convenções internacionais que ___são a base, 
apoiam e complementam a Declaração.

11 Em 2018, na gestão de Michel Temer, o Brasil 
manifestou reservas dizendo que só aplicará a 
Declaração após considerar leis nacionais, destacando 
o documento tem apenas um “caráter voluntário”.

12 https://mst.org.br/2018/09/19/via-campesina-se-
posiciona-contra-decisao-que-estende-prazo-para-
votacao-da-carta-de-direitos-camponeses-na-onu/

13 https://mst.org.br/2021/02/17/via-campesina-brasil-
lanca-nesta-quinta-feira-18-cartilha-de-declaracao-

das-nacoes-unidas-sobre-direitos-das-camponesas-e-
camponeses/

14  Marina dos Santos, da Direção Nacional do MST 
e militante da Via Campesina, reforça o caráter do 
documento e a importância da pressão nos governos 
locais. “A Declaração das Nações Unidas é uma 
ferramenta muito importante para mobilizar, organizar, 
fazer formação política e elaborar políticas públicas de 
fortalecimento do campesinato em todo o país e em 
nível internacional, assim como para pressionar os 
governos em todos os níveis a implementar projetos 
de desenvolvimento local que fortaleçam a reforma 
agrária popular e a agricultura familiar camponesa, 
zelando pela dignidade, justiça social e soberania 
alimentar dos povos”. https://mab.org.br/2021/02/18/
via-campesina-brasil-lanca-cartilha-de-declaracao-da-
onu-sobre-direitos-da-populacao-camponesa/
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SSetembro de 1918, aporta no Brasil o navio inglês Demerara. 
O mundo vivia os últimos momentos da 1ª Guerra Mundial, 
que oficialmente acabaria em 11 de novembro daquele ano. 
O navio trazia consigo 562 passageiros, 170 tripulantes e 
cartas do front, o que por si só movimentava multidões por 
onde passava, pois, sua chegada representava notícias dos 
soldados. Trazia também uma clandestina e desconhecida 
doença apresentada como Gripe Espanhola que, a partir dos 
portos brasileiros, disseminou-se fácil e rapidamente, desde 
o Recife ao Rio de Janeiro e depois, através das ferrovias, 
do litoral para o interior.

A Espanha foi a única nação, por sua neutralidade, que 
noticiou as mortes em massa, devidas à enfermidade, 
entre os soldados. A atitude foi contrária à dos líderes dos 
países em guerra que, sob o pretexto de não desanimar 
os combatentes, omitiram e censuraram qualquer tipo de 
informação. Tragédia, ironia, descaso ou consequência, o 
fato é que o saldo de mortos dos 4 anos de guerra foi de 9 
milhões de pessoas, enquanto a pandemia contabilizou, 
entre 1918 e 1920, cerca de 50 milhões de mortes.

No Brasil foram 35 mil pessoas mortas. Um impacto 
considerável para um país que passava por profundas 
mudanças, com a economia baseada na agricultura, sendo 
café, borracha, algodão e cacau os principais produtos, em 
um cenário cuja mão de obra deixara de ser baseada em 
trabalho escravo há apenas 3 décadas e que tentava superar 
os séculos de monarquia, sonhando com a industrialização 
do país.

É no final do século 19 que assistimos às primeiras 
manifestações das lutas operárias no Brasil, com a 
declaração da abolição da escravatura e, em seguida, 
início da República. O país iniciou então um processo de 
desenvolvimento, rompendo com sua economia basicamente 
agrária, oportunizando o surgimento dos primeiros núcleos 
operários, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, e a 
criação de entidades associativas de trabalhadores, que 
dariam origem aos sindicatos no país. 

A organização da classe trabalhadora brasileira, em seus 
primórdios, é alimentada por ideais que pregavam contra 
a exploração do poder econômico, fruto de condições 
degradantes, constituindo-se as greves como instrumento 
de luta para assegurar direitos, possibilitar a identidade e 
a aglutinação dos trabalhadores. 

O I Congresso Socialista Brasileiro, em 1892, trouxe em 
seu contexto fundamentos da doutrina marxista (Marx e 
Engels), que prevaleceram até os primeiros anos do século 
20. Excessão ao período de chegada ao país de imigrantes, 
em especial os italianos e espanhóis, que trouxeram consigo 
concepções e experiências anarquistas.

Este período foi marcado por greves lideradas pelos anarco-
sindicalistas que detinham a hegemonia do movimento 
operário, como a greve de 1917, que se destacou pela 
participação de milhares de trabalhadores. Em1922, muitos 
dirigentes e militantes anarquistas romperam com esta 
orientação e ajudaram a fundar o Partido Comunista, que 
passa a deter o protagonismo na condução das lutas futuras. 
Com a Revolução de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas 
à Presidência da República, foram implementadas 
significativas alterações em relação à organização sindical, 
com o claro objetivo de controlar e submeter os sindicatos 
ao jugo do Estado. Por meio de regras e leis, se impôs uma 
política de conciliação de classes, amortecendo o conflito 
entre o capital e o trabalho. Os sindicatos se tornaram, 
então, entidades de colaboração do Estado. 

Vargas conseguiu o seu intento de burocratizar as 
organizações de trabalhadores ao impor uma estrutura 
sindical verticalizada e dividida em categorias. Apesar 
da resistência e luta de segmentos sindicais combativos 
(duramente reprimidos), os sindicatos acabaram por aderir 
ao modelo estatal, sendo controlados pelo Ministério do 
Trabalho, dependentes do imposto sindical e firmando os 
acordos e convenções coletivas nos moldes definidos pelo 
Estado.

As décadas seguintes foram marcadas por avanços e 
recuos, porém dentro dos limites impostos, que concebiam a 
intervenção estatal nas entidades da classe trabalhadora. A 
ruptura com a legalidade repressiva e a busca da superação 
do modelo autoritário foi posta em xeque com as greves do 
final dos anos 70 e com a emergência de lideranças que 
pregavam um novo modelo de sindicalismo, confrontando 
a Lei Antigreve (aprovada logo após o golpe de 1964) e a 
legislação vigente, repressiva e autoritária.

Durante os anos 1980, a classe trabalhadora alcançou 
vitórias importantes, como a possibilidade da criação de 
centrais sindicais, que não estavam submetidas a estrutura 
verticalizada.

Lutas dos Trabalhadores 

O desafio de reorganizar o coletivo

t Prudente José Silveira Mello
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As conquistas mais significativas estão na Constituição 
de 1988, que assegurou direitos sociais, a não intervenção 
nos sindicatos por parte do Estado, o direito à criação 
de entidades sindicais de servidores públicos e o amplo 
direito de greve. Infelizmente, o Congresso Constituinte 
manteve as bases do sistema corporativo verticalizado. 
As mudanças contribuíram fundamentalmente para o 
avanço da classe trabalhadora nas décadas seguintes, 
mas, a implementação das políticas neoliberais dificultou a 
atuação do movimento sindical e comprometeu os direitos 
da classe trabalhadora.

O golpe de 2016 e a destruição  
dos direitos laborais 

A vida nunca foi fácil para os trabalhadores brasileiros que, 
com o golpe implementado em 2016, passaram a viver um 
“verdadeiro pesadelo”, tempos tão difíceis como aqueles 
do período de arrocho econômico imposto pela repressão 
militar.

O sonho e a crença de que, após quase três décadas de 
democracia e de participação social, teríamos estabilidade 
política, respeito aos direitos sociais e aos direitos humanos 
e a valorização do trabalho, foram detonados logo após as 
eleições de 2014. 

O movimento orquestrado para desestabilizar o governo da 
presidenta Dilma culminou com o seu efetivo afastamento 
em 2016. O golpe que inaugurou o tormento foi sustentado 
e imposto pelos mesmos segmentos econômicos que 
protagonizaram o golpe em 1964 e, novamente, estavam 
contemplados os interesses do empresariado, sobrepondo-
se aos dos trabalhadores e, com isso, a promoção da 

precarização dos direitos trabalhistas e previdenciários e 
o esvaziamento do poder dos sindicatos.

O documento uma “Ponte para o Futuro” fundamentou e 
acenou para o empresariado nacional e internacional as 
intenções de estabelecer um governo alinhado às demandas 
do capital e do neoliberalismo e teve como porta-voz o então 
vice-presidente Michel Temer que, uma vez na presidência, 
assumiu o compromisso de implementar reformas e 
privatizações, com ênfase na Petrobras.

Todo esse interesse tinha como pano de fundo a descoberta 
da reserva de petróleo e de gás natural do Pré-Sal, ocorrida 
ainda no governo petista, cujo potencial para a geração 
de riqueza colocava o Brasil em posição estratégica 
para atender a demanda global de energia e promover 
o desenvolvimento consciente, a distribuição de renda e 
justiça social. Mas isso é o oposto dos interesses do ideário 
neoliberal.

As mudanças nas regras trabalhistas também foram 
essenciais para minimizar o poder do movimento sindical 
frente ao avanço do neoliberalismo no país, colocando a 
Reforma Trabalhista no “centro do tabuleiro”.

Inicialmente, foi aprovada a terceirização, alcançando 
a atividade fim, flexibilizando e reduzindo direitos e 
enfraquecendo as entidades sindicais. Em seguida, 
promoveram profundas mudanças na CLT (Consolidação 
das Leis do Trabalho), reduzindo direitos individuais, 
processuais e coletivos, sob falso pretexto de criar empregos. 
Após mais de quatro anos, a história demonstrou a falácia 
de tais argumentos: vivemos uma crise de desemprego 
sem precedentes, uma inflação que dilacera os salários e 
promove a desigualdade. Um verdadeiro tsunami social.

l Francisco Proner
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Desempoderamento  
do movimento sindical 

A Lei 13.467/2017, denominada de Reforma Trabalhista, 
veio neste contexto para amordaçar e acorrentar a classe 
trabalhadora. As mudanças –aprovadas por um Congresso 
baseado no fisiologismo e comprometido com as elites –, 
desprezaram conquistas e direitos duramente consolidados 
para atender as demandas dos detentores do capital.

O passo seguinte, embalado por um discurso hipócrita, 
moralista e demagógico, que prometia sanear o país e 
suplantar a corrupção, foi o estabelecimento de um governo 
de ultradireita, que dia a dia vem solapando conquistas 
construídas ao longo de décadas de lutas.

O que está em curso é um processo de enfraquecer, 
invisibilizar e neutralizar as entidades sindicais, 
reduzindo sua capacidade de representação, sustentação, 
negociação e contraposição ao patronato, comprometendo 
assim a democracia sindical. Este cenário é agravado 
pela crise sanitária que se estabelece em um momento 
em que os sindicatos estão fragilizados e sem capacidade 
de reação.

Os números demonstram que a empregabilidade diminuiu, 
com avanço do desemprego e subemprego. Dados do IBGE 
indicam a precariedade das relações de trabalho no país que, 
entre 2015 e 2020, apresentou uma redução significativa 
de trabalhadores com carteira assinada.

Em julho de 2021, o desemprego estava no patamar de 
13,7% – e 14,1 milhões de desempregados, pelo menos 
metade da população ativa sem ocupação formal1. Os 
números também revelam que ocorreu uma redução de 
sindicalizados, com a perda de 3 milhões de associados 
somente entre 2017 e 2020.

Após mais de 2 anos do início da pandemia de Covid-19, 
houve a diminuição de postos de trabalho e da qualidade 
dos empregos ofertados.

O governo de ultradireita de Jair Bolsonaro seguiu 
promovendo ações que fragilizam a representação sindical, 
com evidente prejuízo em garantir a confrontação dos 
sindicatos com o poder econômico.

Um dos exemplos é a Medida Provisória 936, que foi convertida 
na Lei 13.979/2020. Contrariando a Constituição Federal, 
que garante a presença da entidade sindical na negociação 
da redução de jornada e de salário, assegurou às empresas a 
possibilidade de negociar diretamente com os trabalhadores, 
desconsiderando o papel dos sindicatos laborais e deixando o 
trabalhador à mercê dos interesses patronais.

Concentração da riqueza  
em tempos de pandemia 

As distorções sociais ficam evidentes quando constatamos 
que os bilionários do planeta dobraram suas fortunas e que 
surge um novo membro deste clube a cada 26 horas, desde 
o início da pandemia de Covid. Do outro lado, temos mais 

de 160 milhões de pessoas na linha de pobreza e a provável 
morte decorrente do coronavírus de pelo menos 17 milhões 
de pessoas2.

Nossa sociedade está contaminada pela ganância, 
exploração e destruição do meio ambiente. A desigualdade 
a destrói dia após dia.  Milhões poderiam estar vivos se lhes 
fossem assegurado acesso às vacinas. Vidas foram ceifadas 
pelos interesses econômicos das indústrias farmacêuticas 
e de dirigentes políticos negacionistas, como no Brasil, 
onde se estima que um terço das vidas poderiam ter sido 
preservadas.  As mortes incidiram sobre as camadas mais 
pobres da população e sobre os trabalhadores obrigados a 
comparecer em seus locais de trabalho. A desigualdade no 
mundo se intensificou na pandemia.

A precariedade do mundo do trabalho 

Um século depois da pandemia da Gripe Espanhola, 
que ceifou milhões de vidas, estamos vivendo outra crise 
sanitária mundial que impôs restrições que refletiram 
diretamente no mundo do trabalho.  

Um novo modo de trabalhar se propagou, alterando as 
relações laborais – o “home office” ou teletrabalho, que 
se caracteriza basicamente por ser realizado à distância, 
utilizando as ferramentas da tecnologia de informação 
e comunicação. Outras atividades foram suspensas ou 
diminuíram substancialmente. Segmentos que eram 
invisibilizados ganharam projeção e mostraram sua enorme 
importância para a sociedade, como saúde, educação, 
limpeza pública, água, energia. 

l Tuane Fernandes
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Ficou patente a importância da participação e do investimento 
Estatal, na contramão das proposições neoliberais, que 
buscam a privatização de maneira indistinta, para garantir 
lucros. Com isto também a constatação da fragilidade dos 
Estados Nacionais, despreparados para enfrentar crises 
profundas como a que vivemos, pelo esvaziamento a que 
foram submetidos, fruto do ideário neoliberal que adotaram. 

Durante a pandemia de Covid-19, há ainda aqueles 
trabalhadores sem quaisquer direitos, que foram e continuam 
sendo expostos a toda sorte de intempéries, vislumbrando 
a face oculta da exploração em que são submetidos. São os 
trabalhadores em aplicativos, controlados por algoritmos, 
como Uber, iFood, Rappi, entre outros.

Fruto podre deste novo patamar do capitalismo, que 
concebeu maneiras de explorar a força de trabalho, 
embalados em narrativas que alteram o conceito de 
“empregado”, pelo de “colaborador”, “empreendedor” ou 
“autônomo”. Ao deixar de reconhecê-los como empregados, 
as empresas que atuam nessas plataformas sonegam os 
direitos trabalhistas e as garantias previdenciárias, sob 
a omissão do Poder Legislativo e o beneplácito do Poder 
Judiciário (com raríssimas exceções).

Esse novo sujeito, que não é considerado como empregado, 
que fazem crer que detém autonomia e liberdade e que se 
constitui como um empresário de si mesmo, está submetido 
às regras criadas por um capitalismo degradante, que 
impõe o jugo de atuarem mediante plataformas digitais, 
sem nenhuma proteção social. Sustentado por uma 
ideologia que quer extrair lucros às custas da força do 
trabalho precarizado, sem respeito as normas de saúde e 

condições dignas de vida, acarretando o aumento de doenças 
ocupacionais e de acidentes de trabalho. 

Por sua vez as grandes corporações, reforçando sua 
natureza exploradora, buscam obcecadamente o aumento 
da rentabilidade dos investidores e acionistas, relegando 
a vida dos trabalhadores precarizados à sua própria sorte. 
A exploração é naturalizada, sem culpa, sem medo e 
descarada.  

A crise sanitária expôs a dura realidade dos trabalhadores 
e trabalhadoras, degradada dentro do contexto de uma 
sociedade injusta e desigual, que nos últimos 50 anos vem 
sendo afetada pelo processo da globalização econômica.

 “A globalização da racionalidade capitalista supõe a 
generalização de uma ideologia baseada no individualismo, 
competitividade e exploração.”3 É a precisa definição do 
que estamos vivendo, nas palavras visionárias de Joaquín 
Herrera Flores, que já enxergava as raízes de um sistema 
que promovia um organismo laboral onde o indivíduo 
estava longe  dos escritórios, dos postos de trabalho, dos 
seus colegas,  em um canal independente de comunicação 
com a empresa e com toda a falta de condições de agrupar-
se. Organizar-se. Lutar. Portanto, a classe trabalhadora 
precisa repensar seu modo de organização e lutas, a fim de 
promover as mudanças, tornando-se autora e protagonista 
da sua própria história.

Pois, se “um outro mundo é possível”,  os caminhos devem 
ser reconstruídos, as organizações sindicais necessitam 
se reinventar, ampliar seus horizontes na perspectiva de 
agregarem todas e todos que atuem no mundo do trabalho, 
na condição de explorados, subordinados, aposentados, 
vulneráveis ou toda e qualquer forma de dependência 
ao modelo neoliberal. Modelo que tem como base a falsa 
premissa de que uma economia sem regras definidas 
pode ser justa e vantajosa para todos, mas que na prática 
compromete o direito à vida, negando ou impedindo o acesso 
de bens e serviços, materiais e imateriais. 

O movimento sindical deve abrir caminho para incorporar 
questões transversais como as  pautas de lutas dos 
movimentos, como LGTBQIA+, negro, indígena, feminista, 
ecológico, antifascista e todos aqueles que apregoam a defesa 
da dignidade humana. A organização dos trabalhadores 
deve comprometer-se com uma visão crítica, que permita 
a emancipação dos direitos humanos, contrapondo-se a 
racionalidade imposta pelos interesses imediatos do capital. 
Este é o processo para uma sociedade justa.

Notas

1 https: / /agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-
noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/31732-
desemprego-recua-para-13-7-e-atinge-14-1-milhoes-de-
pessoas-no-tri-ate-julho

2 https://www.oxfam.org.br/justica-social-e-economica/
forum-economico-de-davos/a-desigualdade-mata/

3 HERRERA FLORES, Joaquín. A (re)invenção dos direitos 
humanos. Florianópolis: Editora Fundação Boiteaux, 
2009, p.23
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A história é feita por quem luta por dignidade.

t Joaquín Herrera Flores
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