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INTRODUÇÃO
Pedro Strozenberg*

Este guia é fruto de uma parceria entre o Viva Comunidade e o Iser (Instituto de Estudos da 

Religião), e se destina a servir como material pedagógico aos jovens participantes do Projeto Protejo no 

Município de São Gonçalo/RJ.

Os capítulos aqui apresentados compõem uma coletânea de textos elaborados a partir de princípios 

norteadores dos Direitos Humanos, tendo como principais características o respeito à diversidade, o 

conhecimento dos direitos e o estimulo à participação democrática e ativa.   

O conteúdo dos textos trata de assuntos relacionados à vida diária dos jovens em geral, e não 

apenas aqueles que fazem parte do projeto. Questões como preconceito, direitos, deveres, prevenção, 

violência, drogas, etc, são temas presentes na vida de todas as pessoas, mas que, muitas vezes, não têm 

merecido a atenção devida sobre eles. Quando não pensamos sobre estes assuntos, ficamos com a idéia 

de que estas coisas foram criadas assim e não mudaram nunca. Mas não é isso! Nossas atitudes são 

importantes para manter ou mudar o ambiente em que vivemos.

Será que já paramos para pensar sobre o aquecimento global? ou por que durante muitos anos as 

mulheres não votaram e os homens sim? Será que, mesmo sem querer, não mantemos preconceito com 

pessoas pela sua religião ou orientação sexual? Como uma pessoa com deficiência visual por ter acesso 

a um livro? Que direitos tenho? Que deveres devo seguir?

É importante dizer que muitas vezes sofremos discriminações que nos causam muita tristeza 

e revolta, mas também outras vezes nós a praticamos, conscientemente ou não. E ai? O que estamos 

fazendo? Preconceito não é também uma forma de violência? Não é a hora de repensar nossas posturas?

Este material é composto por dez temas apresentados através de exemplos práticos e teóricos do 

cotidiano das pessoas. Todos os capítulos incluem dicas, curiosidades, exercícios de fixação, bibliografia 

especializada e referências de vídeos interessantes, que podem ser usados em sala de aula ou de maneira 

complementar, sempre que conveniente.

O leitor pode escolher utilizá-lo de forma contínua e seqüencial, conforme proposto no material, 

optar por ler a partir de situações mais urgentes no seu dia-a-dia ou ainda, ou consultá-lo por alguma 

questão específica vivida. Assim este livro serve para aula, estudos individuais ou consulta eventual. 

Como não seria possível incluir em um único trabalho o conjunto das informações referentes a 

cada tema, coube aos autores estabelecer um recorte programático, seguindo critério de oportunidade, 

adequação e atualidade do assunto. Cada texto é assinado por um/uma especialista no tema. São pessoas 

que trabalham e estudam os assuntos aqui abordados.

Assim, este guia deve ser compreendido como um material introdutório e propulsor do debate, 

sem esgotar o assunto, mas sendo capaz de contribuir para o diálogo em torno dos temas dos Direitos 

Humanos e Cidadania.

Boa leitura e bom proveito!

* PEDRO STROZENBERG é Bacharel em direito, e doutorando em Direito Público pela Universidade de Burgos - Espanha, onde desenvolve pesquisa sobre 
mediação comunitária. É autor de publicações na área de Direitos Humanos e Mediação. Em 2006 foi agraciado com o Prêmio de Direitos Humanos da 
Presidência da República na categoria enfrentamento a violência. Membro do Conselho Nacional de Juventude entre 2005 e 2007, atualmente responde pela 
secretaria executiva do Iser.
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O que se conta, nestas páginas, é a parte mais bela e importante de toda a História: a revelação de 

que todos os seres humanos, apesar das inúmeras diferenças biológicas e culturais que o distinguem 

entre si, merecem igual respeito, como únicos entes no mundo capazes de amar, descobrir a verdade 

e criar a beleza. É de reconhecimento universal que, em razão dessa radical igualdade, ninguém - 

nenhum indivíduo, gênero, etnia, classe social, grupo religioso ou nação - pode afirmar-se superior 

aos demais.

Fábio Konder Comparato

Introdução
O objetivo desse capítulo é trabalhar o conceito de direitos humanos, e seu vínculo estreito 

com a noção de cidadania. Com esse propósito a primeira parte do capítulo explica o que significa viver 

num país democrático, trabalhando a ideia de soberania popular e de democracia representativa. Após 

essa primeira etapa, o texto passa a resgatar alguns eventos históricos que marcaram o surgimento e 

a afirmação dos direitos humanos como direitos fundamentais de todas as pessoas. Esta segunda parte 

do presente capítulo é finalizada com a descrição das características fundamentais de todos os direitos 

humanos. Como conclusão do capítulo, se construirá o conceito de cidadania participativa, em conjunto 

com o estudo anterior sobre os direitos humanos, com o objetivo de demonstrar que não existe governo 

democrático sem a participação ativa de todos os cidadãos e sem o respeito, o cumprimento, e a garantia 

dos direitos fundamentais.

Direitos Humanos e Cidadania
Hoje em dia, muito se fala sobre cidadania, participação popular, sociedade democrática, e 

direitos humanos. Mas o que significa ser cidadão? O que é democracia, e o que significa participar do 

governo de nossa sociedade? Quais direitos humanos nos são garantidos pelo nosso sistema jurídico?

Ao longo deste capítulo trabalharemos com os conceitos acima de forma a esclarecer o conteúdo 

existente dentro de cada uma dessas expressões, possibilitando, assim, a verdadeira compreensão do 

que significa ser um sujeito de direitos.

Entendendo o que é Democracia
Antes de aprofundarmos, no decorrer do capítulo, a relação entre democracia, direitos humanos 

e cidadania, devemos trabalhar com o conceito de democracia, e entender o que significa viver numa 

sociedade democrática.

O artigo primeiro da Constituição brasileira de 1988 determina que:

“A Republica Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos:”

O Estado Democrático é aquele que adota como regime de governo 

a democracia, ou seja, consiste num Estado onde o poder é constituído pelo 

próprio povo, onde o povo detém a soberania governamental. Isso significa que o 

povo é competente para decidir como seu país deve ser governado, para decidir 

o futuro de sua própria nação.

A democracia pode ser direta ou indireta. Na democracia direta, o 

povo soluciona todas as questões referentes à sociedade sem a intervenção 

de representantes políticos. Esse tipo de democracia, comum na antiguidade, 

e possível em sociedades pequenas se encontra atualmente quase inexistente.

A democracia indireta, também conhecida como 

democracia representativa, é o regime de governo onde 

o povo soberanamente escolhe os representantes que irão 

governar seu país. O poder não deixa de ser dos cidadãos, pois a 

estes cabe a escolha dos líderes de sua sociedade. No entanto, 

as decisões deixam de ser tomadas diretamente, no dia a dia, 

por todos os membros, para serem tomadas por aqueles que 

foram escolhidos como representantes da sociedade.

Atualmente, quase todos os países adotam a 

democracia como regime de governo. Apesar de não haver um conjunto único e 

estático de regras para se definir um governo como democrático, existem padrões que 

são indispensáveis para que se viva numa democracia. São eles1:

• Sejam estabelecidas regras que determinem quais pessoas podem tomar 
decisões em nome de todos, e mediante quais procedimentos;
• Todos os membros de um Estado, com exceção daqueles que ainda não 
atingiram a idade mínima determinada em lei, devem ter direito ao voto. 
Esse direito não pode estar restringido por motivo de raça, sexo, religião, 
ou condição social;
• O voto de todos deve ser secreto, direto, e ter o mesmo valor;
• Aqueles que devem escolher os representantes de sua sociedade têm 
que ter alternativas reais. Uma democracia não pode nunca se firmar na 
existência de um único partido político, nem pode haver pressão por parte 
dos candidatos de forma a impedir a livre decisão dos eleitores;

• As decisões devem ser tomadas com base no princípio da maioria. Os direitos da 
minoria, no entanto, não devem nunca ser desrespeitados.
• O governo democrático deve se fundar sempre no princípio da transparência. Aqueles 
que elegeram seus representantes devem poder observar sua atuação, de forma a 
controlar o cumprimento dos deveres dos governantes.

1  Bobbio, Norberto. O Futuro da Democracia. Uma Defesa das Regras do Jogo. Págs 18 a 20. 5a edição, Paz e Terra Política, 1992. Trad. 

Marco Aurélio Nogueira.

CAPITULO I
Direitos Humanos e Cidadania*

Notando diferenças importantes! 
Forma de Estado significa como o 
exercício do poder político está or-
ganizado naquele país. No Brasil a 
forma de Estado é federativa, pois 
é repartido entre Governo federal, 
estadual e municipal, sendo todos 
autônomos. 
Forma de governo demonstra como o 
poder se forma em dada sociedade. 
Se for passado de forma hereditária 
será uma monarquia. Já aquele que 
é legitimado periodicamente pelo 
povo adota a forma republicana. Em 
qual se enquadra o Brasil? 
Sistemas de governo, por sua vez, 
indicam a relação existente entre os 
poderes. Quando há forte indepen-
dência entre legislativo e executi-
vo, teremos o presidencialismo. Já 
quando há alto grau de cooperação 
entre os poderes para o exercício 
de suas funções, o sistema é par-
lamentarista. 
Finalmente, o regime de governo é 
definido pela participação popular 
na escolha de seus representantes 
e na gestão de seu país. 
Concluindo: O Brasil, segundo nos-
sa Constituição, é um Estado fede-
rativo, republicano, presidencialista 
e democrático!

Nós, cidadãos do Brasil, pode-
mos escolher:
- Para compor o poder executivo:
O presidente da República
Os governadores dos estados
Os prefeitos dos municípios
- Para compor o poder legislativo:
O Congresso Nacional é o poder 
legislativo federal, e se compõe 
do Senado Federal e da Câmara 
dos Deputados. O Senado funciona 
como representação dos estados 
e do Distrito Federal. Já a Câmara 
dos Deputados tem a função de 
representar todos os cidadãos. Nós 
elegemos tanto os componentes do 
Senado quanto da Câmara!
Nos estados, no Distrito Federal, 
e nos municípios o legislativo tem 
apenas uma Casa de representantes 
do povo, pois o equilíbrio federativo 
é alcançado pela representação dos 
estados e do Distrito Federal no 
Senado Federal. O povo elege tan-
to os deputados estaduais, quanto 
os vereadores municipais que irão 
compor o legislativo unicameral es-
tadual e municipal.
Preste atenção nas próximas elei-
ções! Você tem o direito e o dever 
de escolher aqueles que irão deter-
minar o futuro do seu país!
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Viver numa sociedade democrática significa, portanto, ser sujeito 

ativo do futuro de seu próprio país. O povo que é detentor da soberania 

política é aquele que tem os meios legais para escolher os representantes 

governamentais de seu Estado, influenciar e controlar as decisões tomadas 

por eles, e participar ativamente da gestão do governo de sua sociedade. 

Não existe governo democrático sem a garantia dos direitos de participação 

política de todos os membros que formam uma sociedade.

Aqui seria legal uma ilustração com pessoas com diversas 

características (uma jovem com jeito rebelde, uma velhinha, um negro, um 

homem de terno, um senhor em uma cadeira de rodas, uma mulher cega 

- com aquela bengala, um descendente de japonês em uma fila para votar - 

diante daquela maquininha da eleição - o objetivo é mostrar a diversidade, 

e que todos têm direito ao voto.)

A democracia, no entanto, é muito mais que o mero reconhecimento 

legal dos direitos políticos dos cidadãos. A verdadeira democracia se constrói 

na prática, e só pode ser compreendida por uma análise conjunta entre democracia, direitos humanos, 

e cidadania. Falar de democracia exige que sejam ultrapassadas as meras formalidades que constituem 

um governo democrático, e sejam analisadas as verdadeiras implicações práticas desse governo, exige o 

respeito aos direitos humanos, e a construção de uma sociedade cujos membros compreendam o real 

significado de serem cidadãos de um Estado Democrático de Direito.

Nem sempre reparamos que sofremos violações em nossos direitos humanos. No dia a 

dia, nos acostumamos a aceitar uma série de abusos sem perceber que nossa Constituição nos 

garante o direito de sermos tratados de forma diferente. Naturalizamos as violações como algo 

normal, pois estamos acostumados a sofrê-las sempre! É importante lembrar que isso não é certo, 

e que temos o direito de lutar por mudanças, de exigir nossos direitos.

Vamos falar de situações rotineiras como ilustrações? 

1) É muito comum, especialmente em comunidades mais pobres e que convivem com 

o tráfico, vermos os policiais abusarem dos moradores, com palavras, na hora de revistá-los, 

empregando a violência, ou querendo revistar a casa de um morador sem mandado judicial. Vemos 

também policiais querendo levar moradores à delegacia sem nenhuma suspeita que justifique a 

ação. Tudo isso é proibido! Todas as pessoas têm o direito de ser tratadas com respeito pelas 

autoridades públicas, ninguém pode ter violada sua integridade moral ou física; apenas mediante 

mandado judicial a polícia pode entrar no domicílio de um cidadão, e, por fim, apenas fundamentado 

em suspeita justificada pode-se encaminhar alguém a alguma delegacia para ser investigado.

2) Durante um plantão de um Núcleo, que oferece assessoria jurídica numa comunidade 

no Rio de Janeiro, foi necessário que os profissionais saíssem à rua para atender a um morador 

que buscava auxílio jurídico. O morador se locomovia numa cadeira de rodas e não poderia subir 

as escadas até o núcleo. Se isso fosse tudo, a vida desse morador seria fácil. O problema é que 

ele morava na parte mais alta do morro, e tinha de descer todos os dias para a fisioterapia e subir 

quando retornava. Para isso precisava sempre do auxílio de outros dois moradores para carregar 

sua cadeira. Às vezes, relacionamos a violação dos direitos humanos apenas com situações 

de violência. O que muitas vezes não percebemos é que em nossa rotina podemos ter nossos 

direitos violados. Esse morador tem, por exemplo, inúmeras vezes seu acesso impedido em nossa 

sociedade, e em consequência as necessidades insatisfeitas e a dignidade humana atingida.

Antes de analisarmos melhor como se constrói a 

relação entre democracia, cidadania, e direitos humanos, 

vamos ler, na próxima sessão, um pouco sobre a história 

do reconhecimento dos direitos humanos.

Breve história sobre o reconhecimento dos 

direitos humanos2

A afirmação dos direitos humanos é fruto de uma 

longa história de lutas e reivindicações. As primeiras 

menções ao reconhecimento de direitos humanos datam 

de 1215, da elaboração da Magna Carta. No entanto, 

serão relatados aqui apenas alguns dos mais importantes 

2  Comparato, Fabio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. IV edição. São Paulo Saraiva, 2005.

A primeira parte do artigo 14 da 
Constituição garante o direito e im-
põe o dever de participação política 
dos cidadãos:
Art. 14. “A soberania popular será 
exercida pelo sufrágio universal e 
pelo voto direto e secreto, com va-
lor igual para todos, e, nos termos 
da lei, mediante:
I - plebiscito;
II - referendo;
III - iniciativa popular.

Parágrafo Primeiro: O alistamento 
eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de 
dezoito anos
II - facultativos para:
os analfabetos;
os maiores de setenta anos
os maiores de dezesseis e menores 
de dezoito anos. 

BOX DE REALIDADE
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marcos históricos para a consolidação dos direitos humanos como direitos fundamentais. São eles: A 

Independência dos Estados Unidos, A Revolução Francesa e a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948.

A independência dos Estados Unidos, consagrada na  Declaração de Independência de 

1776, é considerada o momento do início da democracia moderna. Alguns fatores propiciaram esse 

acontecimento: a ex-colônia inglesa ter-se firmado desde o inicio de sua fundação como um grupo de 

cidadãos livres e iguais perante a lei; a continua defesa das liberdades individuais; e o governo baseado 

no poder popular.

“Consideramos as seguintes verdades como autoevidentes, a saber, que todos os homens 

são criaturas iguais, dotadas pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis, entre os 

quais a vida, a liberdade, e a busca da felicidade.

É para assegurar esses direitos que os governos são instituídos entre os homens, sendo 

seus justos poderes derivados do consentimento dos governados.”3

A leitura desse trecho revela o caráter 

democrático da Declaração de 1776, que concede 

ao povo a soberania do poder, e determina a 

existência de direitos inalienáveis, cujos titulares 

são todos os homens sem qualquer distinção. 

A Revolução Francesa, de 1789, 

imprimiu pela primeira vez à Declaração de Direitos 

dela resultante um caráter geral e universal. Por 

essa característica, ela serviu posteriormente 

como inspiração para a elaboração das cartas 

constitucionais de diversas nações. Tinha como 

objetivo acabar com as desigualdades estamentais 

da sociedade da época, onde tinham direitos 

apenas as pessoas provenientes da nobreza ou do 

clero; promover a liberdade individual fundada no 

principio da igualdade; e como resultado instituir 

o princípio de fraternidade entre os cidadãos.

“Os representantes do povo francês, 

constituídos em Assembleia Nacional, 

considerando que a ignorância, o 

descuido ou o desprezo dos direitos 

humanos são as únicas causas das 

3 Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1776.

desgraças publicas e da corrupção dos governos, resolveram expor, numa declaração 

solene, os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem...”4

A grande importância da Revolução Francesa está em ter explicitado a necessidade de se fundar 

um governo constitucional, com base nos princípios da liberdade, igualdade, e fraternidade, e de tê-lo 

realizado com caráter universal, propiciando a disseminação de seus ideais.

Durante o século XIX e no início do século XX, foram celebradas outras declarações e convenções 

que estabeleceram a consagração de direitos humanos. Vamos, no entanto, avançar um pouco para tratar 

do grande marco em direitos humanos do século XX. 

Com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e a constatação dos horrores inimagináveis 

nela cometidos, a humanidade se deu conta de que era necessária uma maior proteção jurídica para o 

respeito ao ser humano independente de sua origem, raça, cor, sexo, opção religiosa, classe social ou 

qualquer outra particularidade.

Em 10 de junho de 1948, foi aprovada, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. Nela se encontra firmado, em âmbito universal, o reconhecimento 

dos direitos humanos (como a dignidade humana, liberdade, igualdade, fraternidade, a vida, a participação 

política...) como regras que governo nenhum pode afrontar.

Inegavelmente, a Declaração Universal de 1948 representa a 
culminância de um processo ético que, iniciado com a Declaração 
de Independência dos Estados Unidos e a Declaração do Homem e 
do Cidadão, da Revolução Francesa, levou ao reconhecimento da 
igualdade essencial de todo ser humano em sua dignidade de pessoa, 
isto é, como fonte de todos os valores, independente das diferenças 
de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião, origem nacional ou 
social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição (...).5

O objetivo desta sessão é mostrar em linhas gerais a consolidação, ao 

longo do tempo, dos direitos humanos como direitos fundamentais de todas as 

pessoas, e demonstrar que seu surgimento é essencialmente histórico, fruto de 

lutas e reivindicações populares. Os direitos humanos não foram simplesmente 

concedidos pelos governos, mas conquistados pelos povos ao longo dos anos.

Após essa breve análise histórica, é importante ressaltar algumas 

características gerais de todos os direitos humanos:

• Dividem-se em direitos individuais ou coletivos, civis, econômicos, 

políticos, sociais, ambientais, culturais, porém;

• Devem ser sempre considerados como um conjunto, pois são 

complementares e interdependentes;

4 Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789.

5 Comparato, Fabio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. Pág. 225, IV edição. São Paulo Saraiva, 2005.

VOCÊ SABIA

Você sabia, que apesar da sociedade 

americana ter se organizado desde o início 

como uma sociedade de cidadãos livres, 

considerados iguais pela lei, as colônias 

do sul dos Estados Unidos praticaram o 

regime escravista? E que por causa disso a 

população americana negra sofreu durante 

séculos os efeitos da segregação racial e 

social? Até hoje, assim como na sociedade 

brasileira, existem, nos Estados Unidos, 

muitos resquícios desse preconceito 

histórico. É importante perceber, quando 

lutamos por nossos direitos, que muitas 

vezes nem todos estão sendo contemplados 

por essas conquistas. A verdadeira 

democracia e a efetivação dos direitos 

humanos exigem que todos possam ter as 

necessidades respeitadas, independente 

de sua origem, raça, sexo, opção religiosa e 

sexual e condição social.

Na Grécia antiga, berço da Demo-
cracia, o voto era proibido às mu-
lheres. A luta pelo direito ao voto foi 
trilhada por mulheres determinadas 
a ter os mesmos direitos políticos 
que os homens. O direito ao voto 
foi, em geral, o primeiro direito a 
ser reivindicado pelos movimentos 
feministas nos diversos países. Na 
Inglaterra, percussora dessa reivin-
dicação, as suffragettes (sufragis-
tas) foram as grandes ativistas do 
feminismo no século XIX, e ficaram 
conhecidas por esse nome por lutar 
pelo direito das mulheres a partici-
par ativamente na vida política da 
sociedade mediante a escolha de 
seus representantes governamen-
tais. Aqui no Brasil o presidente Ge-
túlio Vargas acabou com as restri-
ções ao voto feminino pelo Código 
Eleitoral (Decreto nº. 21.076, de 24 
de fevereiro de 1932). O movimento 
feminista é um exemplo de como se 
alcança a conquista dos direitos hu-
manos por meio da mobilização dos 
cidadãos determinados a lutar por 
seus direitos!
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• Sem a efetividade e o respeito de alguns desses direitos todos ficam comprometidos, 

não existe liberdade sem igualdade, não há proteção coletiva sem proteção individual;

• São inalienáveis, não se pode abrir mão de nenhum direito fundamental;

• São universais, no sentido de que todo ser humano é titular de direitos fundamentais. 

Os direitos humanos não enxergam preconceitos de qualquer tipo.

Na sessão final do capítulo, com base no conteúdo exposto nas sessões anteriores, será trabalhado 

o conceito de cidadania, e a importância desta e dos direitos humanos como fundamento para a 

construção de um verdadeiro governo democrático.

Cidadania, Direitos Humanos, e Demo-

cracia
O que é ser cidadão de uma determinada 

sociedade? Até hoje muitas pessoas consideram 

que para ser cidadão é necessário apenas ter uma 

certidão de nascimento, e em consequência ser 

considerado membro de um Estado, podendo, 

assim, usufruir de todos os direitos garantidos 

nas leis e na Constituição. Esse conceito não 

está errado, mas se encontra incompleto. Ser um 

cidadão é muito mais que isso.

Ser um cidadão exige muito mais. Exige 

que além de gozar de seus direitos políticos, além 

de exercer a soberania popular por meio das 

eleições, o membro da sociedade deve participar 

da construção do governo, deve se interessar 

pela construção de uma democracia mais justa 

e participativa, pelo cumprimento de seus 

deveres, e pelo respeito aos seus direitos e aos 

direitos dos demais cidadãos.

O cidadão que se reconhece como titular 

não apenas de direitos, mas também de deveres, 

que se envolve no desenvolvimento de seu país, é 

um cidadão ativo. A cidadania, assim como os 

direitos humanos (como visto antes) são, portanto, 

processos6 em contínuo desenvolvimento, e 

exigem a participação de todos em sua construção. Um cidadão ativo se torna efetivamente um sujeito 

de direitos.

6  Benevides, Maria Victoria de Mesquita. Conversando com os Jovens sobre Direitos Humanos.

O cidadão tem como dever exercer a participação popular, se manifestar, lutar contra o que está 

errado, cumprir seus deveres, protestar por seus direitos. É importante frisar que a cidadania ativa não é 

uma desculpa para um governo omisso. A responsabilidade pelo cumprimento dos direitos humanos, 

pela oferta de serviços públicos efetivos, pela garantia da segurança pública, pela promoção de uma vida 

digna para todos os membros da sociedade é do Estado.

Cidadania e direitos humanos são conceitos interligados. O cidadão é aquele que é reconhecido, 

e se reconhece como membro de uma sociedade e dessa forma participa da formação desta. Como vimos 

antes, os direitos humanos não são fatos dados, mas resultados de esforços históricos pelo reconhecimento 

da dignidade humana. É o cidadão o responsável pela luta para consagração dos direitos fundamentais, 

pelo respeito, e pela efetividade destes. Assim, cidadania e direitos, apesar de não se confundirem, se 

complementam.

LUTA NA DITADURA

Durante o período de 1964-1985, vigorou no Brasil a Ditadura Militar. Nesse período 

reduziram-se ou suspenderam-se completamente as garantias e liberdades individuais. O que 

significou anos de perseguição política para os opositores do governo ditatorial, de cassação dos 

direitos políticos, de repressão violenta, de prisões arbitrárias, de torturas e de mortes. Nessa 

época, foram de vital importância a organização e mobilização da população civil contrária ao 

governo militar. Mesmo diante de um cenário de extrema violência, que dificultava qualquer tipo 

de ato ou manifestação contrário ao governo vigente, a população não desistiu.

A “Passeata dos 100 mil” é um importante exemplo da força e da capacidade da população 

de se organizar para alcançar um objetivo que julgue digno de luta. Ocorrida em 26 de junho de 

1968, foi organizada pelo movimento estudantil contrário à Ditadura Militar. Cerca de 100 mil 

pessoas ocuparam o centro, nas proximidades da Cinelândia, para protestar contra a morte do 

estudante de 17 anos, Edson Luis de Lima Souto, atingido com uma bala no peito por um policial 

após a invasão de um restaurante universitário chamado Calabouço.

A participação popular é essencial para que sejam alcançadas as mudanças necessárias a 

todos. E no momento e lugar em que você vive, o que pode ser feito, em que a sua participação e 

luta pode ajudar?

Por sua vez, não existe democracia sem o respeito integral aos direitos humanos. Não é possível 

consolidar um governo democrático, onde o povo exerça o poder, sem que exista liberdade, sem que 

todos sejam considerados iguais, e ao mesmo tempo sejam respeitadas as diferenças, onde se lute pelos 

direitos das coletividades, e onde se respeite os direitos de todos os indivíduos.

VOCÊ SABIA

Que a Organização das Nações Unidas 

(ONU) foi fundada após a Segunda Guerra 

Mundial, e atualmente congrega 192 países? 

A ONU tem o propósito de garantir o respeito 

aos direitos humanos, a paz, a segurança, 

e as boas relações entre os países. O 

documento organizador da entidade é a 

Carta das Nações Unidas!

A ONU compõe-se de seis órgãos 

principais: a Assembleia Geral, o Conselho 

de Segurança, o Conselho Econômico e 

Social, o Conselho de Tutela, o Tribunal 

Internacional de Justiça e o Secretariado. 

Para atuar nas mais diferentes áreas 

abrangidas pelas propostas da ONU existem 

diversos organismos, como por exemplo: 

Organização Mundial da Saúde (OMS), 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) e 

o Fundo Monetário Internacional (FMI). Você 

sabia que são estes organismos que junto 

com as Nações Unidas e outros programas 

e fundos formam o Sistema das Nações 

Unidas? Fonte: http://www.onu-brasil.org.br/
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Resumindo:

• Ser cidadão não significa apenas ser membro de uma sociedade. É participar ativamente 

da construção de seu governo;

• Ser cidadão, portanto, é exigir o cumprimento dos deveres do Estado, é cumprir seus 

próprios deveres, e lutar pelos direitos de toda sociedade;

• Cidadania ativa não significa “carta branca” para um Estado ausente;

• Direitos humanos e cidadania são conceitos interligados. Os cidadãos são responsáveis 

pela reivindicação do cumprimento dos direitos fundamentais;

• Não existe governo democrático sem respeito aos direitos humanos. Um governo 

regido pelo povo necessita de liberdade individual e igualdade para existir.

A efetividade dos direitos humanos exige contínua mudança. Exige que a lei não esteja apenas no 

papel, mas que possa se adequar verdadeiramente à sociedade que rege. A mudança por sua vez requer 

que os cidadãos participem ativamente da construção de sua sociedade, necessita que esses exerçam 

seus deveres e lutem por seus direitos. Um estado só pode ser considerado um Estado Democrático de 

Direito, quando existe respeito aos direitos humanos, e quando o direito é verdadeiramente capaz de 

traduzir a realidade social. A cidadania participativa é, portanto, requisito para a efetivação dos direitos 

humanos e, em consequência, para a consolidação da democracia.

“A Democracia ou serve para todos ou não serve para nada.” Betinho

SITES:
• http://www.historianet.com.br
• http://www.wikipedia.org
• http://www.mundojovem.com.br
• http://www.dhnet.org.br
• http://www.juventudedh.org.br
• http://www.onu-brasil.org.br/

LIVROS: 
• Afirmação Histórica dos Direitos 
Humanos - Fábio Konder Comparato
• A Cidadania - João Baptista Herkenhoff
• Direitos Humanos: Novas Dimensões e 
Desafios - Janusz Symonides (org)
• Nossos Direitos de Todos - Universidade 
Federal do Rio de Janeiro

FILMES:
• Cidade de Deus - Diretor: Fernando 
Meirelles
• Marco Universal - Documentários sobre 
Direitos Humanos (http://www.marcouniversal.
com.br)
• Tropa de Elite - Diretor: José Padilha

MÚSICAS:
• “Apesar de Você” - Chico Buarque
• “Senhor Cidadão” - Tom Zé
• “Um Sorriso nos Lábios” - Gonzaguinha
• “Subúrbio” -  Chico Buarque
• “Vai passar” - Chico Buarque

PARA PESQUISAR

* NOELLE RESENDE é bacharel em Direito pela UERJ, advogada, e mestranda em Teorias Jurídicas Contemporâneas pela UFRJ. É pesquisadora supervisora 
do projeto Pacificar pelo Núcleo Interdisciplinar de Ações para a Cidadania da UFRJ. No Instituto de Estudos da Religião (ISER) atua como coordenadora do 
Núcleo do Balcão de Direitos no Morro da Providência. 
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ATIVIDADES CAPITULO I
Direitos Humanos e Cidadania

1)  Pedir para os alunos sugerirem palavras que eles julguem essenciais para a existência da 

democracia. Após escrever as palavras sugeridas em um quadro negro ou branco utilizá-las para mostrar 

aos alunos como o conceito de democracia vai muito além dos critérios básicos estudados na primeira 

parte do capítulo, e se vincula diretamente aos direitos humanos e a participação cidadã.

2) Cada aluno deverá separar quatro matérias de jornais ou revistas vinculadas ao tema dos 

direitos humanos e da cidadania (pode envolver, por exemplo, violência urbana, tráfico, falência do 

sistema de saúde ou escolar, precarização da moradia, corrupção política, desvio de dinheiro publico, 

etc.). Juntamente com as matérias coletadas, o aluno deverá expor uma forma que julgue eficiente para 

lutar pelo direito violado e/ou uma política publica correspondente ao problema suscitado.

3) Selecionar alguns exemplos de direitos humanos previstos na Constituição e propor aos alunos 

que cada um relate uma historia, que tenha ocorrido no local onde vive, relatando um caso de violação 

de um desses direitos. Recomenda-se que após o relato de cada aluno sejam problematizadas formas de 

solucionar essas violações.

     4) Dividir a turma em grupos de quatro alunos cada, e designar que cada grupo pense e sugira 

uma política pública (ação do governo) que julgue necessária para o local onde vivem. É interessante 

nesse exercício estimular os alunos a perceberam o vinculo entre a política publica proposta e os direitos 

humanos.
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CAPITULO II
Gênero*

“As relações de gênero são relações de poder. Em nossa sociedade, muitas vezes se atribui valor superior a 

algumas qualidades, papéis e funções geralmente associadas ao masculino. É importante prestar atenção 

a esta dinâmica, pois possibilita o estabelecimento de relações de poder entre homens e mulheres, entre 

formas de ser homem e formas de ser mulher, no interior das famílias e na própria sociedade.”

Introdução
Neste capítulo trazemos o debate sobre gênero, o que nos permitirá abordar uma série de assuntos 

relacionados, como: sexo, poder, sexualidade, violência contra as mulheres, etc. Introduziremos uma discussão 
acerca das masculinidades e feminilidades e sua contribuição para a maior compreensão sobre os temas.  

O que é gênero?
O termo gênero tem uma série de definições na língua portuguesa, o que podemos constatar ao 

fazer uma rápida pesquisa nos dicionários mais conhecidos de nosso idioma. Podemos falar em gêneros 
literários, artísticos, de produtos agrícolas, de seres vivos, etc. Gênero também serve pra determinar ou 
nomear certo grupo por suas características fundamentais, o que nos permite classificá-los, compará-los 
e analisá-los de forma mais ampla. 

O conceito de gênero nas ciências sociais se origina a partir de um debate entre o movimento 
feminista, outros movimentos sociais que lutavam por mais direitos e teóricos e pesquisadores de 
diversas disciplinas, como a história, a sociologia, antropologia, ciência política, demografia, etc. Entre os 
principais objetivos do “movimento” estava a necessidade de demonstrar que a situação das mulheres 
varia na história, no tempo e no espaço; demonstrar que as mulheres têm sido agentes ativos na história 
da humanidade, assim como buscar as origens da hierarquia e das desigualdades nas relações que as 
mulheres estabelecem entre si e com os homens.

Quando falamos de seres humanos, não usamos o termo gênero para definir raças, tipos físicos, 
culturas, embora o conceito possa ser utilizado como gíria em alguns lugares, no intuito de classificar 
“coisas”. O termo gênero associado à espécie humana foi criado para diferenciar duas perspectivas: a 
biológica e a social. Nessa direção, é muito importante não confundir o sexo com sua construção social, 
pois é comum associar automaticamente uma mulher ao gênero feminino, bem como um homem ao gênero 
masculino. Um bom exemplo da construção social que se faz historicamente, e que não questionamos por 
considerar natural, é esperar que um menino ou uma menina tenham comportamentos de acordo com 
padrões masculinos ou femininos em determinada sociedade.

Assim, um menino que não joga futebol, não gosta de lutas ou esportes mais agressivos, em geral 
passa a receber fortes cobranças para seguir os padrões esperados; da mesma forma, uma menina que não 
brinca de boneca ou faz outras coisas, ditas “femininas”, também sofre muita pressão. Imagine o que se 

falaria de um menino que usa roupas cor-de-rosa, considerando que o gosto por esta cor está intimamente 
ligado ao feminino em nossa sociedade. É importante perceber que nascemos com caracteres sexuais que 
nos definem biologicamente como homens e mulheres, mas não nascemos com um código genético que 
define como interagiremos com os outros integrantes da sociedade em que estamos inseridos, do que 
vamos gostar ou de como agir em determinadas situações. Tudo isso é construído, embora não seja tão 
simples assim, como veremos mais adiante.

Neste capítulo procuraremos abordar o conceito de gênero e as temáticas associadas a ele. No 
intuito de clarificar um termo tão complexo, repleto de interações sociais, políticas e culturais. Falaremos 
de relações de poder, sexualidade, violência, identidades, entre outros. Ao fim do capítulo, teremos uma 
série de propostas de atividades para aprofundar os temas aqui tratados.

Gênero, Sexo Biológico e Poder
O termo gênero tem sido usado e divulgado das mais variadas formas nos últimos tempos, mas 

sempre com a perspectiva de reconhecer especificidades de homens e mulheres, seus papéis sociais e 
relações de poder estabelecidas entre os mesmos. Na grande maioria das vezes, falar de gênero tem sido 
quase sinônimo de falar de mulheres e feminilidades e, quase sempre, de sua condição subordinada aos 
homens. Esta opção acaba por excluir da análise os homens e as masculinidades, bem como as mulheres 
que exercem poder, o que termina por reforçar estereótipos do que significa ser homem ou mulher, além 
de impedir uma abordagem mais adequada do tema.

O sexo é definido por características físicas, biológicas, anatômicas e fisiológicas dos seres humanos. 
Reconhece-se a partir de dados corporais, genitais, sendo o sexo uma construção natural, com a qual se nasce. 
Além disso, não varia de acordo com o tempo, pois as diferenças físicas mantêm-se. O termo gênero também 
é empregado para descrever determinadas qualidades e comportamentos esperados pelas sociedades das 
mulheres e dos homens. Tais expectativas partem do pressuposto de que existem determinadas qualidades, 
comportamentos, características, necessidades e papéis que são “naturais” ou “essenciais” do homem, e 
outros da mulher. A esta diferenciação acresce-se uma valorização, também diferenciada, de certas atividades, 
tarefas ou responsabilidades por serem consideradas masculinas ou femininas. Este conceito implica variações 
e mutações nas formas de ver e legitimar os papéis sociais e difere de sociedade para sociedade e conforme 
o período histórico.

As relações de gênero são relações de poder. Em nossa sociedade, 
muitas vezes se atribui valor superior a algumas qualidades, papéis e funções 
geralmente associadas ao masculino. É importante prestar atenção a esta 
dinâmica, pois ela possibilita o estabelecimento de relações de poder entre 
homens e mulheres, entre formas de ser homem e formas de ser mulher, no 
interior das famílias e na própria sociedade.

Antes de prosseguirmos é preciso diferenciar dois conceitos comumente 
confundidos: gênero e sexo:

Masculinidades e Feminilidades
Começamos por entender a utilização do termo gênero em outros contextos, principalmente 

aqueles em que serve para definir determinado agrupamento, seja artístico, produtos agrícolas, musical, 

etc. A seguir identificamos que o termo foi emprestado para definir as relações sociais e de poder entre 

homens e mulheres, além daquilo que se espera deles em sociedades específicas. No entanto, é preciso 

Gênero: forma como as diferenças 
entre homens e mulheres assumem 
nas diferentes sociedades. Estes 
são mutáveis e podem variar de 
acordo com o período histórico.
Sexo: diferenças anatômicas e fi-
siológicas existentes entre homens 
e mulheres. Estes não variam de 
acordo com o tempo e nem entre as 
diferentes sociedades.
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ir mais a fundo no tema, o que o tornará mais complexo. Não é possível universalizar a experiência do 

que é ser homem ou mulher, por isso vamos falar em masculinidades e feminilidades, assim mesmo, no 

plural, de maneira a termos como referência algumas variáveis, como classe social, idade, etnia, etc. É 

importante verificarmos que não falamos somente de um tipo de masculinidade ou feminilidade, mas de 

várias possibilidades, inclusive umas mais dominantes que outras.

O comportamento violento tem sido, através dos tempos, associado a características socialmente 

construídas da masculinidade. Muitos elementos podem levar-nos a corroborar tal construção social, 

já que, por exemplo, os exércitos são compostos, na sua maioria, por homens. Dessa forma, homens 

são associados à guerra, à violência. As mulheres, por contraponto, são associadas à paz, ao cuidado 

e à passividade. Desta forma, o comportamento agressivo acaba por ser incorporado nas relações 

sociais, compreendido como algo natural, inerente à masculinidade. Por outro lado, são as mulheres 

que ficam para cuidar dos lares quando os homens saem, pois devem cuidar da família, da educação 

dos filhos, tarefas estas muitas vezes vistas como desvalorizadas e consideradas complementares às 

desempenhadas por homens.

Outro exemplo interessante sobre a 

construção de certo tipo de masculinidade é a 

diferença entre os sexos no mercado de trabalho. 

Há ainda uma grande disparidade se considerarmos 

os salários recebidos por homens e mulheres, 

assim como se analisarmos as possibilidades de 

acesso ao trabalho, cargos de chefia ou a cargos 

políticos. Ora, quando o desempenho profissional 

e a capacidade de aquisição de bens materiais 

estão no centro da obtenção de respeito e de 

status social, esta dinâmica acaba por influenciar, 

também, as relações no interior dos lares, na 

medida em que associa poder aquisitivo com outras 

formas de poder, promovendo hierarquização e 

subalternização entre os casais.

Assim, conjugam-se diversas variáveis 

da dominação do sexo masculino, em especial, 

o poder físico e econômico, naturalizadas pelos 

papéis que lhe são atribuídos. Deste modo, o 

comportamento agressivo de alguns homens pode 

tomar a feição da normalidade, com o aval público 

para continuarem a agir de forma violenta, o que 

leva muitas mulheres a resignarem-se e envergonharem-se quando vítimas de agressões. Vale a velha 

lógica de que entre marido e mulher ninguém mete a colher, não é mesmo?

Alguns estudos recentes associam este tipo de masculinidade às motivações para a participação 

em gangues ou grupos armados. Segundo tais estudos, seriam formas alternativas de busca de 

VOCÊ SABIA

Estatísticas sobre a participação de homens 

e mulheres nas eleições de 2008:

Candidaturas (todos os cargos)
Homens - 78,66%

Mulheres - 21,34%-                                       

Prefeitos eleitos em todo o país 
Homens - 90,92%

Mulheres - 9,08%

Vereadores eleitos (Câmaras)
Homens - 87,48%

Mulheres - 12,52%

Prefeitos eleitos (Rio de Janeiro)
Homens - 90,94%

Mulheres - 9,06%

Fonte: site http://www.maismulheresnopoderbrasil.com.br/

reconhecimento e de afirmação de uma identidade socialmente valorizada e normalizada, ou seja, a 

demonstração de poder, mediante atos ilícitos, agressivos e transgressores, traria, dentro de tais grupos, 

status e reconhecimento por parte de seus integrantes. Desta forma, poderiam ter acesso aos mecanismos 

que lhe confeririam o papel de membro respeitado em determinado seguimento social, com acesso às 

mulheres, bens, dinheiro, etc.

Gênero e violência contra as mulheres
Entre os vários tipos de violências que podem ser cometidos contra as mulheres, aquela 

cometida no interior dos lares, em espaço privado, tende a ser invisibilizada. Em nossa sociedade 

a família é vista como elemento principal para a formação ética, espaço de segurança emocional 

e econômica. Assim, a possibilidade de desintegração da família é considerada um fator de risco, 

produtor de delinquência e desajustes, o que resultaria num conjunto de problemas sociais, passíveis 

de atuação do poder público. Em nome do bem-estar social e da unidade familiar a qualquer custo, 

algumas famílias escondem as violências que acontecem em seus lares, o que possibilita a formação 

de locais de opressão de membros mais fracos por 

parte de quem tem mais força e poder.

Esses processos podem ocorrer 

diariamente, o que contribui para a sua 

naturalização, estabelecendo uma relação de 

submissão e poder que se incorpora na vida 

das vítimas, sendo frequentemente fonte de 

sentimentos de culpa, nulidade, responsabilização 

pela agressão e por outros sofrimentos psíquicos, 

como depressões, etc. Tais elementos acabam por 

ser fundamentais para a subnotificação de casos 

de violência contra as mulheres.

A violência cometida no interior dos lares, 

quando não assume proporções drásticas, ainda 

é encarada, como dito antes, pela perspectiva 

do privado, apenas da responsabilidade dos 

envolvidos. O perigo de tal naturalização, além 

da própria perpetuação da violência, é deixar as 

vítimas abandonadas à própria sorte, restringindo, 

assim, a atuação da justiça. A integridade física 

e psíquica dos agredidos, prevista em nossa 

legislação, inclusive na constituição federal, são 

postas de lado, relegadas ao esquecimento.

Recentemente publicaram-se alguns 

estudos no intuito de desconstruir o mito de que os 

lares são lugares seguros por excelência. Distante 

Lei Maria da Penha
A lei 11.340, sancionada pelo presidente da república do Brasil, ficou 

conhecida como Lei Maria da Penha. Em 1983, o marido de Maria da Penha, o 
professor universitário Marco Antonio Herredia, tentou matá-la por duas vezes. A 
primeira tentativa foi feita com arma de fogo, quando esta ainda dormia, o que a 
deixou paraplégica. A segunda tentativa foi por eletrocução. Maria da Penha, na 
ocasião, tinha 38 anos e três filhas, entre os 2 e os 6 anos de idade.

O caso chegou ao conhecimento da Comissão Interamericana dos Direitos 
Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA), que, pela primeira vez, 
aceitou uma denúncia crime por violência doméstica. O marido de Maria da Penha 
foi preso em 2002, cumpriu apenas dois anos de prisão, encontrando-se hoje em 
liberdade. As seguidas tentativas de homicídio fizeram com que Maria da Penha 
começasse a participar de movimentos sociais contra a violência e a impunidade. 

A lei estipula a criação de um juizado especial de violência doméstica 
e familiar contra as mulheres, através dos tribunais de justiça dos Estados e do 
Distrito Federal. O objetivo da criação desta instituição é fomentar a celeridade 
dos processos de agressões contra as mulheres, promovendo um maior detalhe 
nas investigações e facilitando a inserção de depoimentos e testemunhas. A sua 
criação evidencia ainda uma mudança de posicionamento face ao crime de violên-
cia doméstica, até então considerado como crime de “menor potencial ofensivo” e 
julgado nos mesmos juizados especiais criminais que as discussões de vizinhos e 
acidentes de trânsito.

No caso das agressões contra as mulheres, a pena de prisão para delitos 
em flagrante triplicou de um para três anos depois da implementação da Lei. A nova 
lei altera o Código Penal, permitindo a prisão em flagrante dos agressores ou a apli-
cação da medida de prisão preventiva. Também acaba com as penas pecuniárias, 
aquelas em que o réu é condenado a pagar com cestas básicas ou multas. 

A Lei Maria da Penha contém ainda um conjunto de novas medidas para 
proteger as mulheres agredidas, quer em situação de agressão continuada, quer 
em risco de vida. Entre estas medidas incluem-se a saída do agressor de casa, a 
proteção dos filhos e o direito à mulher de reaver seus bens e cancelar procurações 
feitas em nome do agressor. No quadro da nova lei, a violência psicológica passa 
a ser caracterizada, também, como violência doméstica. Outra grande alteração 
introduzida pela lei é a possibilidade de a mulher ficar afastada até seis meses do 
trabalho sem perder o emprego, se for constatada a necessidade de manutenção da 
sua integridade física ou psicológica.

A nova lei, assim, se configura como um importante instrumento na luta 
pela diminuição das violências contra as mulheres. No entanto, não dá visibilidade 
a outras formas de violência, como a perpetrada por mulheres contra homens, assim 
como a cometida por casais homossexuais. 
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da vigilância externa, o lar tem sido o palco de um conjunto de violações dos direitos humanos das 

mulheres e suas famílias. Entre as diferentes formas de violência destaca-se a própria violência física, 

sexual e psicológica, que tem sido constantemente ignorada pelas autoridades públicas.

Um importante fator a ter em conta na análise e luta contra a violência intrafamiliar é a presença 

nos lares de armas de fogo. À semelhança dos cenários de conflito armado, as armas de fogo funcionam 

como instrumentos de coerção, intimidação e ameaça, ainda não tendo merecido a atenção adequada do 

poder público e das investigações no âmbito da violência doméstica.

Cabe a toda sociedade, incluindo indivíduos e poder público, a discussão de tais temas para 

que a violência no interior dos lares saia de sua condição invisível e natural. Um debate mais franco, 

com a participação de todos, considerando todos os aspectos envolvidos na questão, contribuirá para a 

construção de uma sociedade livre de injustiças e terá influência fundamental na diminuição de outros 

tipos de violências.

Gênero e sexualidade
Cada indivíduo congrega na formação de sua identidade as dimensões da sexualidade e do 

gênero. Estes dois elementos são diretamente influenciados pelas construções sociais de determinado 

período histórico. São, dessa forma, integrantes da cultura vigente numa sociedade, e também elementos 

importantes para organizar a vida individual e coletiva das pessoas. É a partir da cultura que o gênero é 

construído, definindo as ações como masculinas ou femininas.

Gênero e sexualidade são dois temas intimamente interligados, na medida em que os dois 

conceitos são associados diretamente à construção das relações sociais. No entanto, não podem ser 

pensados como sinônimos, pois as construções relativas às práticas sexuais estão inseridas nas relações 

de gênero. Referimos antes que as noções de gênero variam de acordo com o tempo e a cultura, que, por 

sua vez, influenciam diretamente na prática sexual dos indivíduos. Tais demarcações do que é permitido 

ou normatizado fazer, sendo macho ou fêmea, determina as práticas na obtenção do prazer, influenciando 

atitudes, demarcando lugares. 

As relações de poder também podem influenciar na sexualidade, na medida em que surgem 

termos como ativos e passivos, determinando o comportamento sexual e a forma como os indivíduos 

interagem sexualmente, o que pode produzir espaços muito rígidos e identidades muito fechadas para 

homens e mulheres. No entanto, tais demarcações esbarram nas diversas possibilidades de vivenciar a 

experiência sexual, como por exemplo a homossexualidade. Nessa perspectiva, podemos pensar como 

os conceitos de masculinidades e as feminilidades, vistos anteriormente, podem influenciar também na 

prática sexual dos indivíduos. O fato de estarmos diante de sexualidades que não correspondem ao padrão 

heterossexual não significa que as questões que abordamos até aqui não sejam aplicadas.

A sexualidade, como vimos, é diretamente influenciada por classificações baseadas em oposição 

e hierarquização entre o masculino e o feminino, que terminam por produzir sujeitos ativos/passivos 

sexualmente. Percebemos, assim, que a sexualidade e a dominação também estão relacionadas. Tal 

oposição entre o masculino e o feminino confere à heterossexualidade uma posição de prática “natural” 

e normatizadora. A homossexualidade, diante de tal perspectiva, seria a subversão das regras construídas 

historicamente. A prática homossexual, assim, seria relegada à invisibilidade e ao estigma social, 

conferindo aos homossexuais o lugar de indivíduo “menor”. Nesta perspectiva, comportamentos de 

ocultação da sexualidade ainda são observados, na medida em que as pessoas não querem ser rebaixadas 

enquanto membro integrante e respeitado em nossa sociedade.

Assim como a violência doméstica, a violência física e psicológica contra homossexuais merece 

atenção da sociedade e do poder público. Vimos a história de Maria da Penha. Poderíamos citar também 

aqui casos de subordinação, humilhação e agressão a homossexuais, até hoje vistos como comportamento 

natural pelo padrão dominante de masculinidade heterossexual e ainda invisíveis perante a lei. Este é um 

exemplo da importância de se estudar o conceito de gênero e suas implicações na vida dos indivíduos e 

da sociedade, pois somente dessa forma será possível diminuir disparidades, violências e injustiças.

Gênero e sexualidade são temas ainda pouco explorados pela escola. Tais espaços são 

importantíssimos para a socialização, determinantes na forma com que as pessoas vão lidar com os 

assuntos que tratamos aqui. As famílias costumam ser resistentes a esses assuntos, além do fato de os 

professores, em geral, não serem preparados nem formados para abordar tais temas. Muitas vezes, os 

professores, mesmo sem se dar conta, acabam por reforçar comportamentos estereotipados sexualmente, 

como por exemplo, quando assumem o papel de orientar sexualmente as crianças, garantindo que sigam 

um determinado padrão, sem ultrapassar os limites do que é visto como feminino ou masculino. Dessa 

forma, atividades e comportamentos para meninos e meninas são solicitados de forma diferenciada, o 

que acaba por contribuir para a perpetuação da discriminação de comportamento não normatizado.

A construção da identidade e do gênero são vividas desde muito cedo na vida dos indivíduos. 

É na educação infantil que as relações interpessoais começam a ser ensaiadas, principalmente através 

de brincadeiras, das palavras, das atividades reconhecidas como masculinas ou femininas. Através dos 

jogos, das brincadeiras, que as crianças começam a internalizar e a reproduzir as relações estabelecidas 

socialmente entre homens e mulheres, sendo que algumas são caracterizadas pela reprodução de 

estereótipos. Diante disso, muitos educadores, ao abordarem o tema com as crianças, utilizam a atividade 

lúdica como elemento fundamental para o desenvolvimento infantil, pois permite que a criança integre 

várias dimensões de sua identidade, assimilando a realidade pela vivência de papéis.

• Instituto PROMUNDO - www.institutopromundo.org.br
• Instituto PAPAI - www.papai.org.br
• Secretaria Especial de Políticas Para as Mulheres - www.presidencia.gov.br/spmulheres
• CEDIM - www.cedim.rj.gov.br/cedim.htm
• UNIFEM - www.unifem.org.br
• Advocaci - www.advocaci.org.br
• Cepia  - www.cepia.org.br
• Themis - www.themis.org.br
• Cemina - www.cemina.org.br
• Agende - www.agende.org.br
• Geledés - www.geledes.org.br
• Instituto Patrícia Galvão - www.patriciagalvao.org.br
• Cfemea - www.cfemea.org.br
• Rede Mulher - www.redemulher.org.br
• CESeC - www.ucamcesec.com.br
• Mais Mulheres no poder - www.maismulheresnopoderbrasil.com.br

Sites de instituições públicas e privadas que trabalham com as temáticas gênero e direitos das 
mulheres.
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• Delegacia da Mulher em Niterói  - Tel:(21) 3399-3700/ 3399-3703 / 3399-3698 
• Delegacia da Mulher em São Gonçalo -  Tel:(21) 3399-3730 / 3399-3733 
• Delegacia da Mulher Rio de Janeiro (Centro) - Tel: (21) 3399-3377

• Cartilha Violência contra a Mulher é crime!!. Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria 
de Estado de Segurança Pública, Instituto de Segurança Pública, CEDIM e Comissão de 
Segurança da Mulher, 2005.

• Gênero e Diversidade na Escola: Formação de professoras/es em Gênero, Sexualidade, 
Orientação Sexual e Relações Étnicas. Rio de Janeiro. CEPESC, 2007.
Mulheres e Violências: A invisibilidade feminina em contexto de violência Armada. Rostos 
invisíveis. Núcleo de Estudos para a Paz do Centro de Estudos Sociais da Universidade de 
Coimbra, 2008

• MOURA, T. Rostos invisíveis da violência armada: Um estudo de caso sobre o Rio de Janeiro. 
Rio de Janeiro. 7 Letras, 2007.

Delegacias da Mulher no Estado do Rio de Janeiro:

PARA PESQUISAR

* MARCO AURÉLIO MARTINS é Psicólogo, Mestrando em Sociologia pela Universidade de Coimbra/Portugal e Pós graduado em Segurança Pública e 
Justiça Criminal pela UFF-RJ. Atualmente, coordena a área de comunicação do Instituto de Estudos da Religião (ISER), a Rede de Apoio Psicológico do Projeto 
de apoio a familiares de vítimas de chacinas no Rio de Janeiro (CESeC), e é pesquisador associado do OGiVA (Observatório de Gênero e Violência) do Núcleo 
de Estudos para a Paz - NEP/Universidade de Coimbra/Portugal.
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ATIVIDADES CAPITULO II
Genêro

• ATIVIDADE 1: Debate sobre gênero
Dividir os participantes por sexo, em grupos de no máximo 05 (cinco) integrantes. Solicitar que os  

grupos do sexo masculino discutam os seguintes temas: vantagens e desvantagens de ser mulher. A seguir, 

solicitar que os grupos do sexo feminino discutam os temas: vantagens e desvantagens de ser homem. 

Após a discussão inicial de 20 (vinte) minutos, pedir aos integrantes que façam uma lista referindo o que 

discutiram. O intuito principal do debate é oferecer um espaço onde homens e mulheres possam se colocar 

no papel do sexo oposto, contribuindo, assim, para uma melhor compreensão das relações de gênero. A 

seguir estabelecer um debate em forma de arena, com a participação de todos os grupos.

Elementos para a discussão:
a) Origem das diferenças;

b) Como as diferenças são vistas em outros contextos, outras sociedades;

c) Como homens e mulheres são afetados pelas diferenças;

d) As vantagens citadas são reais? Podem ser fruto do desconhecimento da realidade ou fantasia sobre 

o sexo oposto?

e) O que significa “masculino” e “feminino”? É o mesmo que “macho” e “fêmea”?

ATIVIDADE 2: Sugestões de filmes para abordar os temas trabalhados no capítulo sobre gênero
a) Anjos do Sol (Brasil, ficção, 2006. Diretor: Rudi Lagemann. Filme aborda a exploração sexual de 

adolescentes do sexo feminino em minas de garimpo no interior do país);

b) Minha vida em cor de rosa (Ma vie en Rose. França, Inglaterra e Bélgica, ficção, 1971. Diretor: Alain 

Berliner. Filme narra a história de um menino introspectivo, que acaba causando grande comoção quando 

decide só se vestir e se comportar como menina. A situação cria uma grande confusão para familiares e 

pessoas que o cercam);

c) Billy Elliot (Billy Elliot. Grã-Bretanha, ficção, 2000. Filme sobre  o amor de um menino pela dança, que 

acaba por gerar controvérsias entre os familiares);

d) Sou feia mas tô na moda (Brasil, documentário, 2005. Diretor: Denise Garcia. Através do funk, o 

documentário atravessa diversas questões sobre a vida de mulheres de comunidades de baixa renda no 

Rio de Janeiro, entre elas a sexualidade);

e) Kids (Kids. EUA, ficção, 1995. Diretor: Larry Clark. Nova York serve de cenário para mostrar o conturbado 

mundo dos adolescentes, que indiscriminadamente consomem drogas e quase nunca praticam sexo 

seguro. Um garoto, que deseja só transar com virgens, e uma jovem, que só teve um parceiro mas é HIV 

soropositivo, servem de base para tramas paralela);

f) As horas (The Hours, EUA, ficção, 2002. Diretor: Stephen Daldry. Filme aborda através de três histórias, 

em períodos históricos distintos, a vida, os dramas e o cotidiano de mulheres);

g) Houve uma vez dois verões (Brasil, ficção, 2002. Diretor: Jorge Furtado. Um garoto ingênuo que acredita 

que encontrará seu grande amor e uma garota que só pensa em dinheiro se encontram e vivenciam uma 

intensa relação repleta de questões).

ATIVIDADE 3: Trabalhando gênero de forma interdisciplinar
Artes - Criação de esculturas, pinturas e desenhos que tenham como tema central o corpo humano. 

Desenvolvimento de cenas teatrais trabalhando a sexualidade dos jovens, como: gravidez na adolescência, 

virgindade, primeiras relações sexuais, etc.

História - Produção e apresentação de trabalho em grupo sobre:

• O papel da mulher ao longo da histórias, as conquistas do movimento de emancipação, o lugar da 

mulher em nossa sociedade, etc. 

• Vivência da sexualidade em outras culturas e em tempos distintos;

• A maneira de se vestir como expressão da sexualidade em diferentes culturas.

Geografia - Levantamento e análise dos locais onde há uma maior incidência de casos de DST’s/AIDS.

Língua Portuguesa - Leitura de textos jornalísticos, literários, pesquisas e artigos sobre sexualidade, 

violência contra a mulher, discriminação contra homossexuais, etc.

Matemática - Construção de gráficos sobre a taxa de fecundidade da população brasileira; diferença 

entre a população masculina e feminina no Brasil; gravidez na adolescência, etc.
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CAPITULO III
Diversidade Religiosa*

Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. 
Para odiar, as pessoas precisam aprender; e, se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar.
Nelson Mandela

Introdução
Neste capitulo mostraremos como acostumamo-nos a pensar no Brasil como um país dotado de imensa 

variedade de práticas e denominações religiosas, fazendo deste país um lugar de múltiplas possibilidades e 
de escolhas variadas por parte do fiel. Muitas vezes atribuída pelo senso comum à formação pluri-étnica da 
nossa sociedade e à nossa cordialidade, essa convivência com diferentes religiões, salvo exceções, sempre foi 
vista como um aspecto positivo da capacidade brasileira de colocar num mesmo caldeirão os mais diferentes 
ingredientes. Mas será que o respeito e a tolerância com o “diferente” tão exaltados entre nós brasileiros 
acontece de fato quando o assunto é diversidade religiosa?  

Diversidade religiosa: O que é isso?
Religião vem do termo latino religare, que significa “religação” com o divino. Esta definição 

engloba necessariamente qualquer forma de aspecto místico e religioso, abrangendo seitas, mitologias 
e quaisquer outras doutrinas ou formas de pensamento que tenham como característica fundamental um 
conteúdo metafísico, ou seja, de além do mundo físico.

Outras definições mais amplas de religião dispensam a ideia de divindades e focalizam os papéis 
de desenvolvimento de valores morais, códigos de conduta e senso cooperativo em uma comunidade. E 
há também os que não acreditam na existência de Deus, os chamados ateístas, mas que também têm 
valores e crenças humanistas.

Tolerância religiosa significa reconhecer que cada povo, cada cultura, cada comunidade têm o 
direito de ter sua própria religião e um modo próprio de reverenciar suas divindades. O que é padrão 
para um, pode não ser para outros, e ninguém tem o direito de impor qualquer religião ou crença a quem 
quer que seja. Tolerância significa aceitar o que parece errado, entender que o que é errado para uns 
também tem sua verdade para outros; verdade que não é melhor nem pior do que qualquer outra, e deve 
ser respeitada não por bondade ou tolerância, mas principalmente por acreditar que todos os grupos 
humanos têm iguais poderes de ligação com a natureza divina. A tolerância, neste caso, religiosa, é a 
garantia de cada um realizar a sua escolha religiosa. Ou não escolher. É a garantia do direito à diferença. 
É a possibilidade de um mundo menos conflituoso pelo reconhecimento e aceitação da diversidade.

Historicamente, há várias religiões que guardam muitas aproximações entre si. O desconhecimento, 
a ignorância mesmo, a respeito dessas afinidades, é uma das fontes da intolerância. A outra é a arrogância 
de alguém se considerar dono da verdade divina.

Por isso, há movimentos pelo diálogo entre diferentes religiões, no sentido de construção da 
tolerância religiosa, como se verá mais adiante.

Símbolos Religiosos
Em cada indivíduo, em cada povo, em cada cultura, em cada credo, existe algo que é relevante para os 

demais, por mais diferentes que sejam entre si. Enquanto cada grupo pretender ser o dono exclusivo da verdade, o ideal 

da fraternidade universal permanecerá inatingível.  Judaísmo

Em certas religiões, são usadas vestimentas, instrumentos, objetos (cálice, crucifixo, livros 

sagrados, velas, imagens, comidas, animais etc.) dotados de simbolismo, ou seja, de significado religioso. 

Abaixo, o quadro apresenta símbolos de algumas religiões:

Religião ou filosofia Nome Símbolo Religião ou filosofia Nome Símbolo

Fé Bahá’í Estrela de 
Nove Pontas

Islã 

Kalima/Shahadah

Budismo 

Roda do 
Darma

Nome de Allah

Flor de Lótus
Estrela e Crescente 
(Otomano símbolo)

Cristianismo 

Ichthys (peixe) Rub el Hizb

Cruz cristã

Judaísmo 
Estrela de David

Religiões étnicas, 
Reconstrucionismo 
politeísta 
Paganismo, 
Neopaganismo, 
Wicca

Mãos de Deus Menorah

Mjölnir (Thor’s 
Hammer)

Neopaganismo eslavo Mãos de Deus

Pentagrama Xintoísmo Torii

Sun cross Taoísmo (Daoísmo) Yin e yang (Taiji)

Hinduísmo 

Omkar (Aum)

Gnosticismo

Sun cross (também 
um símbolo do 
neopaganismo)

Flor de Lótus
Ouroboros (também um 
símbolo da Alquimia e 
Hermetismo)

Suástica
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Brasil: país religiosamente plural 
A beleza do nosso país reside justamente na diversidade cultural e religiosa de seu povo. 

(...) Temos que quebrar as barreiras que nos impedem de dialogar com aqueles e aquelas que 

pensam e que agem de forma diferente, mas que têm o mesmo objetivo: a valorização da VIDA!                                                                                                                 

Igreja Presbiteriana Independente do Brasil
Que o Brasil é um país religioso ninguém nega. E mesmo que houvesse dúvida, qualquer pessoa 

pode constatar, sem muito esforço, a forte presença da religião por meio de símbolos e manifestações 

típicas de religiosidade tanto em logradouros públicos quanto em espaços privados em todas as partes de 

nosso país. Nas áreas rurais e urbanas, nos espaços socialmente mais pobres quanto nos mais ricos, no 

Nordeste e Norte quanto no Sudeste, Centro-Oeste e Sul.

Desde sua origem, a identidade do Brasil está fortemente associada às crenças e expressões 

religiosas. Antes mesmo da chegada dos europeus, os habitantes pioneiros de nossa terra, chamados 

genericamente de índios pelos portugueses, já praticavam religião, conforme os mais antigos registros 

acerca dos povos aqui “descobertos”.

Certamente que com o domínio português a religiosidade católica trazida na bagagem, mente e 

coração dos viajantes das caravelas, passou a se estabelecer como padrão, tanto para os recém-chegados 

(que já eram católicos), quanto para os índios e também os africanos trazidos depois para cá.

Historiadores informam, por exemplo, que a legislação tratando dos povos aqui feitos escravos 

rezava que até seis meses após o desembarque de um africano este deveria estar catequizado e pronto 

para receber o batismo. Aos indígenas também se impunha a formação religiosa católica e muitos 

passaram a viver sob a orientação e até controle da própria Igreja nos seus diversos espaços paroquiais.

A predominância da fé católica se estabeleceu entre as pessoas e se institucionalizou nos espaços 

públicos, principalmente com a construção de capelas e igrejas, cujos sinos tocados várias vezes durante 

o dia, em suas mais diversas formas, comunicavam às pessoas suas tarefas sociais, sobretudo religiosas. 

A própria construção do templo católico, em local geograficamente destacado, mostrava a importância e 

supremacia da Igreja na vida pública e individual dos habitantes.

Toda essa maciça presença católica não significava, no entanto, que se tinha apenas uma única 

fé religiosa no Brasil. Além de os pioneiros habitantes de nossa terra (índios diversos), a chegada de 

navios conduzindo forçosamente africanos, a partir da década de 1550, trouxe outras muitas contribuições 

religiosas ao país. Embora fossem de diferentes regiões da África, muitas vezes de tribos rivais, os negros 

africanos trouxeram consigo práticas e crenças religiosas e, ao serem misturados nas senzalas, eles 

formaram, por exemplo, o Candomblé. Esta religião de resistência e coragem se dissimulava, sábia e 

conscientemente, na tradição religiosa católica, para fugir da perseguição da Igreja e do senhor da Casa 

Grande, formando o que veio a se designar como sincretismo. Ou seja, os orixás ganhavam identidade de 

santos católicos, mas ainda eram os santos do candomblé...

Outras tradições religiosas europeias, mas não católicas, também tiveram suas incursões no 

Brasil, como os chamados huguenotes franceses, que eram protestantes, e objetivam aqui fundar a França 

Antártica. Chegaram a manter serviços religiosos protestantes, a partir de 1557, mas o grupo foi depois 

traído pelo próprio Villegagnon, que era uma liderança dos franceses na Baía da Guanabara.

No Recife, durante os 24 anos de presença holandesa no Brasil, a religião protestante tornou-se 

ativa, mantendo templos e cultos segundo o ritual calvinista. Outros muitos grupos protestantes como 

anglicanos, luteranos, metodistas, presbiterianos, batistas, começaram a chegar ao Brasil, especialmente 

após 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro. No começo do século XX, os 

grupos pentecostais começaram a se estabelecer no país. 

Outras religiões mundiais como judaísmo, budismo, islamismo, os diversos espiritismos, além 

de outros grupos menores, se fazem presentes no Brasil, há décadas, um século até. Um exemplo da 

diversidade religiosa brasileira pode ser constatada no próprio Movimento Inter-Religioso do Rio de 

Janeiro, o MIR, que reúne tradições religiosas variadas como Ananda Marga, Baha’I, Brahma Kumaris, 

Budismo Therevada, Budismo Tibetano, Candomblé, Cigana, Espírita, Gnana Mandiram, A Grande 

Fraternidade Branca, Hare Krishna, Igreja Anglicana, Igreja Católica, Igreja da Unificação, Igreja Episcopal, 

Igreja Luterana, Igreja Messiânica, Indígena, Igreja Metodista, Igreja Presbiteriana, Igreja Presbiteriana 

Bethesda, Islamismo, Kardecismo, Perfect Liberty, Santo Daime, Seicho-No-Ie, Xamanismo, Ordem 

Teosófica de Serviço, Organização Satya Sai, Sufismo, Taoísmo, Umbanda e Zen-Budismo.

Além destes vários grupos, que são uma amostra da ampla diversidade do panorama religioso 

brasileiro, o país ainda possui agnósticos, ateus, sem religião etc. Entretanto, considerando a grande 

maioria da população brasileira, conforme dados oficiais do IBGE (Censo 2000), os religiosos somam 

mais de 92%, o que evidencia, sem restar dúvidas, que somos um país religiosamente plural, o que é um 

privilégio para todos nós. Sim, privilégio, pois embora tenhamos tradições religiosas mais predominantes, 

temos uma excelente diversidade e relativamente ótima convivência entre os variados grupos religiosos 

em nosso país.

Vejamos alguns dados:
O Censo Demográfico de 2000, realizado pelo IBGE, apresentou os resultados relacionados à 

religião da população, sem distinção de idade. Veja na tabela:

Distribuição percentual da população residente, por religião - Brasil 2000 (%)

Católica Apostólica Romana 73,6

Evangélicos 15,4

Espíritas 1,3

Umbanda e Candomblé 0,3

Outras religiosidades 1,8

Sem religião 7,4

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 - Características Gerais da População: Resultados da Amostra

A presença das religiões na juventude:
Podemos examinar três recentes pesquisas sobre jovens em que, com alguma liberdade estatística 

e como exercício, é possível um olhar comparativo entre elas exatamente pela coerência qualitativa que 

expressam quando observamos a filiação religiosa de pessoas entre 15 e 24 anos. Partimos do Censo de 

2000, passamos pelo levantamento com 3,5 mil pessoas do Instituto da Cidadania em 2003, e chegamos 
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até o trabalho sobre Juventude e Democracia do Ibase e Pólis de 2004 com 8 mil jovens, conforme 

aparecem na tabela abaixo (%):

 2000 2003 2004

Catolicismo 73,0 65,0 55,0

Evangélicos 14,2 20,0 21,5

Espírita/Afro 3,3 3,0 2,8

Sem religião 9,3 11,0 16,3

Fonte: IBGE, Censo (2000), Instituto de Cidadania (2003) e Ibase/Pólis (2004)

O que diz um conjunto de Leis e princípios

Declaração Universal dos Direitos Humanos

Artigo XVIII 

        Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito inclui a liberdade de mudar 

de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela 

observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular.

A atual Constituição Brasileira, de 1988, aborda a questão religiosa nos seguintes termos:

“TÍTULO I

Dos Princípios Fundamentais

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

................

II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana;

..................

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:

...............

II - prevalência dos direitos humanos;

..............

VI - defesa da paz;

VII - solução pacífica dos conflitos; II - repúdio ao terrorismo e ao racismo;

TÍTULO II

Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

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

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

...................

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

..................

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

..................

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 

religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

Por sua vez, a Constituição de 1988 também dispõe especificamente sobre o Ensino 

Religioso:

“Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica 

comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.

§ 1º - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de 

ensino fundamental.” (BRASIL. Constituição Federal. 1988). Posteriormente, a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996 - de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu Artigo 33, estipulou:

“Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de 

ensino fundamental, sendo oferecido, sem ônus para os cofres públicos, de acordo com as preferências manifestadas 

pelos alunos ou por seus responsáveis, em caráter:

I - confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu responsável, ministrado por professores ou 

orientadores religiosos preparados e credenciados pelas respectivas igrejas ou entidades religiosas; ou

II - interconfessional, resultante de acordo entre as diversas entidades.” (BRASIL, CF, 1988).

Portanto, a Constituição do Brasil e outros documentos legais ou tratados internacionais 

garantem liberdade de culto e estabelecem que nenhuma pessoa pode ser discriminada por motivo de 

qualquer natureza, aí incluído o de religião. Preserva-se, assim, o direito subjetivo de consciência, tanto 

para professar quanto para não professar nenhum credo religioso. Complementarmente, a lei assegura 

o respeito e tolerância à diversidade cultural-religiosa do país, sendo vedadas, nas escolas, quaisquer 

formas de proselitismo.
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Preconceito e intolerância religiosa 
Uma religião é melhor do que a outra?

“Não conheço e não gosto...”, “não sei bem o que é, mas sei que é coisa ruim”, “não me interessa 

conhecer, não quero nem me aproximar...”. Expressões como estas são típicas de pessoas que julgam as 

outras, sem necessariamente conhecê-las. A isto se dá basicamente o nome de preconceito. Ou seja, 

pré-conceito, um conhecimento prévio, sem contato ou convivência razoável, com aquilo/aquele acerca do 

qual/de quem já se firmou uma visão.

Isto sim é coisa ruim. É uma prática infeliz. Tanto para quem é alvo da discriminação, claro, mas 

também faz mal para quem fala, pois a pessoa está presa a conceitos e preconceitos que a dominam. Que 

não permitem que ela avance e cresça como ser humano e cidadão civilizado. Em algum momento isso 

pode se voltar contra ela mesma ao esbarrar em algo/alguém, que pode dificultar sua caminhada em busca 

de uma vida melhor.

O Brasil não é uma Bósnia, Croácia ou Líbano, que têm tido - infelizmente - muitos problemas 

de preconceito, intolerância e violência motivados por causa de diferenças religiosas, mas também tem 

enfrentado dificuldades de preconceito e perseguição religiosa. Ainda no período colonial, africanos, judeus 

e também católicos eram acusados de práticas religiosas estranhas à fé católica e sofriam consequências 

de seus atos. O Brasil chegou a receber, algumas vezes, a comissão do Santo Ofício, que lutava pela 

ortodoxia católica e punia - até com a morte - os infiéis. Mesmo no Brasil Império continuou a haver 

perseguição religiosa, com torturas e mortes, como vários protestantes enfrentaram ao longo de décadas. 

No final do século XIX e início do XX, já na República, fiéis de religiões africanas continuavam a sofrer 

discriminação, perseguição e até incursões da polícia em seus espaços sagrados. Todas essas histórias, 

embora localizadas, são tristes, lamentáveis e vergonhosas. E precisam ser superadas hoje!

Apesar do avanço da consciência de pluralidade e respeito pela diversidade, ainda persistem 

pensamentos e comportamentos antagônicos à civilidade e convivência com as diferenças. Com certa 

frequência tem ocorrido agressão a espaços religiosos de tradições afro-brasileiras e discriminação a 

grupos evangélicos pentecostais, para ficar apenas nestes dois exemplos. Às vezes membros desses 

segmentos são os primeiros a criar indisposição entre si. Mas, no geral, temos tido um país de convivência 

pacífica e, em alguns casos, até de cooperação mútua, como exemplos do MIR, Iniciativa das Religiões 

Unidas (URI), Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (Conic), Federação Espírita Brasileira (FEB) etc., entidades 

que agregam grupos religiosos diversos e que juntas contribuem para a justiça, a dignidade humana, a 

cidadania e a paz. 

Pode-se até não concordar e mesmo nem apreciar a religião do outro, mas não é preciso chegar à 

intolerância, ao preconceito, à discriminação, à crítica irresponsável. Em suma, não se pode nem se deve 

limitar o direito do outro à manifestação e ao culto religioso dentro dos critérios da Lei, claro, pois, do 

contrário, se estará atentando contra a própria liberdade e direito de culto/manifestação. E isso não é nem 

razoável, nem democrático, nem sinal de bom senso, pois além de gerar preconceito e discriminação pode 

chegar até mesmo a produzir ódio e violência, o que ninguém, em sã consciência, deseja.

À luz desta reflexão é possível, portanto, concluir, que nenhuma religião é melhor nem superior 

a outra. E esta não é uma afirmação teológica, mas sociológica! Ou seja, não se está comparando para 

hierarquizar as doutrinas, as crenças, as certezas e seguranças de nenhuma delas. Certamente que todas 

têm suas especificidades e diferenças, mas todas, cada uma a seu modo, também atendem às demandas 

de seus fiéis. Quando alguma religião, por alguma razão, já não oferece explicações e segurança que o fiel 

precisa, ele certamente vai buscar outra fé/crença religiosa que lhe dê o amparo e sustentabilidade para 

reorganizar e reestruturar seu próprio mundo.

Dentro deste contexto é que um respeitado sociólogo considera que todas as religiões são 

verdadeiras. Sua afirmação não é quanto à doutrina ou rito. Isto é, não tem a ver com a crença ou prática. 

Sua defesa é fundamentalmente sociológica: todas as religiões cumprem função social de organizar, 

estruturar e orientar a vida das pessoas e grupos para o bem da sociedade. Ou seja, para sua própria 

segurança e bem-estar.

Ser cidadão é respeitar (e ver beleza) na diversidade religiosa 
“Prevenir a intolerância é assumir que nenhuma verdade é única. É reconhecer que o outro tem 

livre arbítrio (...) Esse reconhecimento pressupõe garantir-lhe o direito de pensar, de crer, de amar, de doar, 

de rezar, de ser gente religiosa. Gente que exercita a missão sagrada de reconhecer no outro a imagem e 

semelhança de Deus, Olorum ou Javé.”                                                                                                      

Religiões afro-brasileiras

A execução dos princípios de tolerância e respeito à diversidade não é fácil, ainda mais numa 

sociedade como a nossa, em que intolerâncias e desrespeitos às diversidades culturais são frequentes. A 

questão religiosa é uma das mais delicadas no que se refere a tais diversidades.

Querem-se construir um mundo de tolerância, é preciso levar em consideração, na escola, na 

família e na comunidade, algumas atitudes, tais como:

a) compreender as religiões como fenômenos presentes em diversas culturas, ao longo 

da História, portanto cada religião guarda as suas tradições, vinculadas, por sua vez, às 

identidades dos grupos sociais e das pessoas;

b) conhecer as religiões, as diversas expressões de religiosidade, de um modo 

contextualizado, comparando informação e realidade, de forma a que todos conheçam 

as próprias crenças e as situem em relação a outras, com base no princípio do valor 

histórico-cultural de cada uma, promovendo o sentido da tolerância e do convívio 

respeitoso com o diferente;

c) compreender o Ensino religioso como uma área de conhecimento interdisciplinar, 

tanto na execução curricular quanto na avaliação;

d) adotar a perspectiva da diversidade religiosa de modo articulado com outras 

dimensões de cidadania;

e) promover o entendimento do conhecimento como aprendizado da dignidade humana, 

própria e do outro;

f) promover a construção de uma convivência fraterna, mediante diálogo inter-religioso, 

em que o respeito às diferenças tem por base um compromisso moral e ético.
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Fonte: Ilustração: AMORELLI, 2006.

• Vídeo sobre Diversidade Religiosa e Direitos Humanos
http://www.youtube.com/watch?v=tqo4ghfebzI
• Cartilha de Diversidade Religiosa e Direitos Humanos:
http://www.dhnet.org.br/dados/cartilhas/a_pdf_dht/cartilha_sedh_diversidade_religiosa.pdf
• Os desafios da religião na modernidade (matéria sobre livro família e religião): http://www.clam.org.
br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2431&sid=7
• Casa da Juventude - Juventude, religião e projeto de vida (ensaio - word): http://www.
casadajuventude.org.br/media/artigocarmemcaminhos.doc

• Disque Denúncia contra Intolerância Religiosa: (21) 2461-0055
• http://www.policiacivil.rj.gov.br na aba “DENÚNCIA”

PARA PESQUISAR!

Para denunciar casos de intolerância religiosa:

* CLEMIR FERNANDES é sociólogo, com mestrado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pesquisador do Iser.
* MARÍLIA ASSAD é Jornalista. No Iser, atua na Articulação em Rede de Entidades de Direitos Humanos (AREDH), um espaço de articulação de organizações 
da sociedade civil em torno de uma agenda comum para o tema de Diretos Humanos no estado do Rio de Janeiro. Além disso, trabalha na área de Religião e 
Sociedade, colaborando no informativo eletrônico Plural e na secretaria do Movimento Inter-Religioso do Rio de Janeiro (MIR).
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ATIVIDADES CAPITULO III
Diversidade Religiosa

1. Promova um debate em sala, pedindo aos alunos que definam diversidade religiosa. E, depois, peça que 

eles relatem casos de intolerância religiosa presenciados ou vivenciados por eles. 

2. Identifique a diversidade religiosa, registrando as religiões professadas pelos jovens na sala de aula.

3. Organize uma pesquisa sobre as principais religiões do mundo e aquelas registradas na sala de aula.

4. Promova uma pesquisa de natureza conceitual, em dicionários e livros especializados, a respeito de termos 

relativos à religião, contidos no texto.

5. Organize leituras e pesquisas sobre intolerâncias, conflitos e guerras de natureza religiosa, ao longo da 

Historia, até a atualidade.

6. Promova a leitura e debate sobre as garantias constitucionais, e outras de natureza legal, a liberdade de 

culto.
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CAPITULO IV
Jovens com deficiência: 
saindo da invisibilidade!*

“Praticar a inclusão é adotar uma nova ética, inspirada na certeza de que a humanidade encontra 
infinitas formas de se manifestar, sobre as quais é impossível atribuir um valor mais ou menos 
humano. Apropriar-se dessa ética da diversidade significa abandonar o equivocado hábito de 
hierarquizar condições humanas definindo quais delas têm ou não têm direitos, dos mais simples 
aos mais complexos. O velho hábito será substituído por inusitadas reflexões e atos que garantam 
a cada recém-nascido/nascida o direito de nunca ter o seu valor humano questionado, sob qualquer 
alegação, não importa o que lhe aconteça, de que forma ande, pense, leia, enxergue ou se expresse.”

Texto extraído do livro Você é gente? O direito de nunca ser questionado sobre o seu valor 
humano, de Claudia Werneck

Introdução
Neste capítulo trazemos o debate sobre pessoas com deficiência(física, motora, sensorial, 

intelectual ou múltipla), suas possibilidades e desafios. Levantamos questões para o debate, trazemos dados, 
definições e as principais convenções e leis que tratam dos direitos das pessoas com deficiência no mundo. 
Apresentamos as ajudas técnicas previstas na legislação nacional (rampas de acesso, banheiros adaptados, 
Libras, braille,...), além um histórico recente de boas práticas e iniciativas que representaram grande avanço 
nas políticas direcionadas a este segmento da população, convidando-o a pensar em como pode também 
participar ativamente na defesa desses direitos. 

Confusão, contradição, transtornos; corpo, desejos, identidade; novo papel, entre a dependência, 
a (in)subordinação e a independência; pais: pela dificuldade em lidar com a personalidade e a sexualidade, 
deixam de ser heróis para ser os que criticam e julgam;  irregularidade, instabilidade, imprevisibilidade; 
falta de perspectiva: 1 em cada 10 entra na faculdade, poucos concluem; é preciso pensar na vocação 
e ingressar no mundo do trabalho; alto índice de mortes por conduta de risco (50% dos acidentes de 
carro fatais por uso de álcool); alto índice de homicídios; Doenças Sexualmente Transmissíveis; papéis, 
atribuições, expectativas, direitos e deveres: necessidade de demarcar um lugar social; discurso, 
comportamento, relações de poder; padrão, desvio, transgressão. Estas palavras e expressões nos 
remetem a uma fase. Na verdade, a uma geração: a juventude! 

O Brasil vive um panorama inédito. O país tem no momento a maior geração de jovens de todos 
os tempos: são mais de 50 milhões de brasileiros(as) com idade entre 15 e 29 anos.  Durante a década 
de 1990, viveu-se a chamada “onda jovem”. As taxas de crescimento da população de 15 a 29 anos 
foram muito intensas. Atualmente, 85% da população jovem mundial vive nos chamados países em 
desenvolvimento. Nessa perspectiva, a maior barreira da juventude se torna a pobreza, que lhes rouba as 
oportunidades e as expectativas de uma vida digna, condenando-a a situações e estruturas de exclusão.

A juventude é uma condição social, parametrizada por uma faixa-etária, que no Brasil congrega 
cidadãos(ãs) com idade compreendida entre os 15 e os 29 anos. Sendo tema de interesse público, a 
condição juvenil deve ser tratada sem estereótipos e a consagração dos direitos dos(as) jovens precisa 

partir da própria diversidade que caracteriza a(s) juventude(s). Em termos políticos e sociais, os(as) jovens 
são sujeitos de direitos coletivos. Sua autonomia deve ser respeitada, suas identidades, formas de agir, 
viver e se expressar valorizadas.

Educação, ciência e tecnologia, cultura, esporte, lazer, participação política, trabalho e renda, 
saúde, meio ambiente, terra, esses e outros temas estão relacionados às políticas públicas de juventude 
e devem ser levados em conta a transversalidade dessas políticas de maneira articulada.

A fim de pensar e propor diretrizes para políticas públicas para a diversidade juvenil, negros(as), 
indígenas, jovens com deficiência, mulheres jovens, religiosos(as), rurais, LGBTTT (acrônimo de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros, além de falar sobre temas que a sociedade 
considera polêmicos, como jovens em conflito com a lei e egressos do sistema penal, tráfico de mulheres, 
redução da maioridade penal, exploração sexual, casamento entre pessoas do mesmo sexo, violência 
doméstica, aborto, entre outros assuntos, a presidência da República lançou no ano de 2005 uma 
política nacional para a juventude, criando a Secretaria Nacional de Juventude e o Conselho Nacional 
de Juventude. Essas decisões refletem um sistemático processo de aprendizado e reflexão do governo, 
sociedade civil, parlamento e organismos de cooperação internacional no tema.

Juventude X Deficiência
A Organização das Nações Unidas (ONU) aponta que existem 600 milhões de pessoas com 

deficiência no planeta - 400 milhões nos países em desenvolvimento. Dados do Banco Mundial indicam 
que pelo menos 79 milhões de indivíduos com deficiência estão na América Latina e Caribe, dos quais 
vinte e quatro milhões são cidadãos(ãs) brasileiros(as). O Censo Demográfico/2000 do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que existem aproximadamente 3.605.183 jovens com pelo menos 
uma deficiência (14,7% do total de jovens).

Vários são os grupos sociais excluídos dos processos de desenvolvimento socioeconômico e 
humano do planeta e muitos deles vivem abaixo da linha de pobreza, devido ao estigma e à discriminação 
sistemática a que são submetidos. As políticas públicas ditas universais - nas áreas de educação, trabalho, 
saúde, seguridade social, etc. - discriminam a população de pessoas com deficiência. E essa lógica se 
reproduz nas políticas públicas de juventude.
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À juventude com deficiência não 

é garantido o direito de participação em 

projetos, programas e políticas públicas 

de juventude brasileiras, tanto nos níveis 

municipal, estadual quanto federal, em 

todas as áreas de atuação de governos e 

sociedade civil. Direitos que deveriam ser 

garantidos por meio da acessibilidade - 

ajudas técnicas previstas em leis, como 

intérprete da Língua de sinais brasileira 

(Libras), legendagem em programas de 

televisão e sessões de cinema, material 

em braile e sites com acessibilidade, 

entre outras iniciativas. 

Profissionais de todos 

os setores ignoram, mesmo que 

inconscientemente, a existência de 

adolescentes e jovens com deficiência 

no nosso país. Não estão assegurados 

recursos e investimentos, em todas 

as áreas de atuação de políticas 

públicas, para a efetiva inclusão de 

jovens com deficiência. Não havendo 

previsão orçamentária, por princípio, há 

segregação e discriminação.

Questões para o debate
Mesmo constatadas iniciativas 

de avanço, o debate sobre algumas 

perguntas se torna fundamental para o 

processo de inclusão:

1) Como criar e implementar 

políticas públicas que valorizem a diversidade, garantam o exercício dos direitos 

humanos, combatam a desigualdade econômica e social e se mostrem capazes de atender 

às necessidades específicas de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade?

2) Como agir para reverter os processos de sistemática exclusão aos quais são submetidos/

as adolescentes e jovens em situação de desvantagem por diversidade de gênero, 

orientação sexual, religiosa, linguística, regional, cultural, humana, social, entre outras?

O que é acessibilidade?!
A acessibilidade, em seus vários aspectos (arquitetônica, comunicacional, me-

todológica, instrumental, programática e atitudinal), ajuda a melhorar a qualidade de 
vida das pessoas com deficiência, mediante a criação e efetiva implementação de 
normas e a conscientização do público a respeito do direito à diversidade.

O acesso às dimensões da acessibilidade é facilitado muitas vezes por meio de 
ajudas técnicas e tecnologias assistivas:

• Rampas de Acesso: Deverão ser construídas rampas quando houver existên-
cia de desníveis nas áreas de circulação internas ou externas; os locais devem estar 
livre de qualquer barreira, entrave ou obstáculo que impeça ou dificulte o acesso, a 
liberdade de movimento e a circulação com segurança das pessoas, em especial as 
com deficiência física ou motora ou com mobilidade reduzida.

• Banheiros adaptados: banheiro acessível, distribuindo-se seus equipamentos 
e acessórios de maneira que possam ser utilizados por pessoa com deficiência ou mo-
bilidade reduzida, atendendo às especificações das normas técnicas da ABNT.

• Braille: Braille é um sistema de leitura com o tato para cegos inventado pelo 
francês Louis Braille; 

• Texto Ampliado: para pessoas com baixa visão, é essencial o acesso a do-
cumentação em letras ampliadas, bem como a utilização de ampliadores de imagem; 
também é fundamental a gravação em suporte digital;

• Áudio Livro: também conhecido como Livros em Áudio, audiobook, audiolivro, 
áudio-livro, livro sonoro, livro falado; o novo sistema DAISY possibilita ferramentas de 
estudo nunca antes conseguidas, tais como a indexação por capítulos e a pesquisa de 
texto no documento.

• Língua de Sinais Brasileira (LIBRAS): A LIBRAS é a língua de sinais (língua 
gestual) usada pela maioria dos surdos dos centros urbanos brasileiros; é derivada 
tanto de uma língua de sinais autóctone quanto da língua gestual francesa. A LIBRAS 
não é a simples gestualização da língua portuguesa, e sim uma língua à parte, sendo 
composta por níveis linguísticos como: fonologia, morfologia, sintaxe e semântica.

• Legendagem: No cinema e televisão é o texto que acompanha uma imagem, 
conferindo-lhe um significado ou esclarecimento. Seu maior uso é na tradução de tex-
tos e diálogos de filmes, acompanhando o mesmo em sobreposição, normalmente na 
zona inferior da película. Garante o acesso à informação a surdos oralizados que não 
se utilizam da LIBRAS.

• Áudio-descrição: Recurso que permite às pessoas com deficiência visual as-
sistirem a filmes, peças de teatro, programas de TV, vídeos, etc. A audiodescrição 
consiste na tradução de imagens em palavras. É, portanto, também definida como um 
modo de tradução audiovisual intersemiótico, onde o signo visual é transposto para 
o signo verbal.

Navegando...
Acessibilidade na Web: refere-se a prática de fazer web sites que possam ser 

utilizados por todas as pessoas, inclusive as com deficiência. Quando os sites são 
corretamente concebidos, desenvolvidos e editados, todos os usuários passam a ter 
igual acesso à informação e funcionalidade. Por exemplo, quando um site é desenvol-
vido utilizando corretamente as semânticas HTML, acrescentando a descrição textual 
alternativa equivalente ao conteúdo das imagens e com links nomeados de forma sig-
nificativa, esta ação ajuda usuários cegos ou com deficiência visual a obterem auxílio 
com o uso de softwares Leitores de Textos e/ou com hardware específico para trans-
formação do texto em Braille.

Em geral, para navegação, pessoas cegas utilizam-se de software leitor de tela, 
que pode ler o conteúdo textual usando um sintetizador de voz. 

3) De que modo as questões específicas da diversidade dos(as) adolescentes e jovens 

no Brasil podem mudar o rumo da criação, implementação e avaliação das políticas 

públicas no país?

 

Há pressa em se disseminar o conceito de uma sociedade inclusiva entre jovens que se preparam 

e iniciam sua entrada na vida adulta - pessoal e profissional. Dilemas, futuro, ética, estética, paternidade/

maternidade, fidelidade, amizade, subjetividade são apenas alguns dos principais desafios vividos pelo 

jovem brasileiro no século XXI.

Nesse sentido, faz-se necessária a criação de políticas públicas de juventude inclusivas, que 

simultaneamente ratifiquem a diversidade humana como um valor e combatam a desigualdade econômica 

e social. Está colocado o desafio!

VOCÊ SABIA

Existem 600 milhões de pessoas com deficiência no planeta - 400 milhões nos países em desenvolvimento; 

75 milhões na América Latina e Caribe(ONU);

Existem 24 milhões de pessoas com deficiência no Brasil (o que representa 14,5% da população); 

dessas, 16 milhões com deficiência visual; 8 milhões com dificuldade permanente de caminhar, 

tetraplegia, paraplegia e hemiplegia; 6 milhões com deficiência auditiva; e 3 milhões com deficiência 

intelectual(IBGE);

Dos 24 milhões de brasileiros com deficiência, 13 milhões são mulheres e 11 milhões são 

homens(IBGE);

  

A maioria das pessoas com deficiência no Brasil é negra (17,5%), indígena (17,1%) ou parda 

(15%); amarelos (13,9%) e brancos (13,8%) são minoria; 

Dos 24 milhões de brasileiros com deficiência, mais de 3,5 milhões são jovens entre 15 e 29 

anos (IBGE);

No Brasil, 79% das pessoas com deficiência moram em áreas urbanizadas, e 16,6% na zona rural; oito 

dos nove estados da região nordeste do Brasil têm os maiores índices de pessoas com deficiência do 

país. Existe, assim, uma grande concentração demográfica de pessoas com deficiência;

30% das pessoas com deficiência no Brasil são analfabetas ou têm menos de três anos de escolaridade 

(IBGE); As taxas de cidadãos brasileiros que nunca frequentaram a escola são de 16,3% entre a 

população em geral e de 33,7% entre as pessoas com deficiência

Hoje, o índice de desemprego no Brasil é cerca de 8% para toda a população economicamente ativa; 

entretanto, para quem tem algum tipo de deficiência, o índice supera 90%;
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Definições da Convenção da ONU:
“Pessoas com deficiência” são aquelas que 

têm impedimentos de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 

com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdades de 

condições com as demais pessoas.

“Discriminação por motivo de deficiência” 

significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição, 

baseadas em deficiência, com o propósito ou efeito de 

impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o gozo ou 

o exercício, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais, nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil e qualquer outro. Abrange 

todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável;

“Desenho universal” significa a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a 

serem usados, até onde for possível, por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto 

específico. O “desenho universal” não excluirá as ajudas técnicas para grupos específicos de pessoas 

com deficiência, quando necessárias.

O que a pobreza tem a ver com a deficiência?!

Dois terços da população com deficiência no planeta vivem na pobreza, impactados pela 

falta de água, comida e nutrientes (Banco Mundial);

Daqui a 30 anos o número de pessoas com deficiência nos países em desenvolvimento (como 

o Brasil) aumentará em 120% contra 40% nos países desenvolvidos, atingindo principalmente a 

comunidade jovem (Fórum Europeu de Deficiência);

No Brasil, mais da metade (53%) das pessoas com deficiência é pobre, sendo que 41,62% de 

pessoas com deficiência vivem em situação de miséria e 27% delas vivem em situação de pobreza 

extrema (IBGE);

Quem vive na pobreza tem mais probabilidade de adquirir deficiências por enfrentar gravidez 

e parto traumáticos, trabalhar em piores condições de segurança e saúde, habitar casas precárias 

e com poucas condições de higiene, viver em locais perigosos, ser submetido à má nutrição ou à 

fome, não ter acesso a serviços públicos de saúde e ser mais atingido por guerras civis e conflitos 

armados em suas comunidades.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o aconselhamento genético e um pré e perinatal 

adequado poderiam evitar de 40 a 50% dos casos de deficiência intelectual e paralisia cerebral.

O número de pessoas incapacitadas por deficiências geradas por acidentes de trabalho, 

acidentes de trânsito, doenças crônicas ou ocupacionais aumenta gradativamente. 

O problema é agravado por questões comuns em países subdesenvolvidos, como a falta de 

água, comida e nutrientes; educação e sistema de saúde precários; falta de oportunidades de 

emprego e falta de acesso aos meios de comunicação e à informação em geral.

No Brasil, violência, acidentes de trabalho e trânsito são as principais causas externas que 

fazem com que uma pessoa possa adquirir deficiência, além do alcoolismo e uso de drogas. No país, 

por mês, cerca de 10 mil pessoas adquirem algum tipo de deficiência, provocadas basicamente 

por acidentes com armas de fogo e sequelas de acidentes de automóvel.

Legislação sobre o tema:
A legislação brasileira é exemplo internacional da garantia de direitos as pessoas com 

deficiência. Entretanto, como observam as pesquisadoras Ana Paula Crosara de Resende e Flávia 

Vital no livro A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU Comentada (Corde, 

2008), “apesar de o Brasil ter uma legislação específica para este expressivo contingente populacional, 

continuam as pessoas com deficiência a compor percentagens mais elevadas das estatísticas de 

exclusão social”. Fique ligado!

Princípios jurídicos internacionais 

• Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU), aprovada em 2006 na 

61ª Assembleia Geral das Nações Unidas e adotada pelo Brasil com status de emenda 

constitucional;

• Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra Pessoas com Deficiência (OEA); 

• Resolução 45/91 (ONU), que propõe a execução do Programa de Ação Mundial para as 

Pessoas com Deficiência e a Década das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas.

Princípios jurídicos nacionais -

• Constituição Federal/88; O direito de livre acesso à informação, à educação, à cultura 

e ao desenvolvimento está previsto nos artigos 5º, inciso XIV, 6º, 170 e 215, da carta 

magna; constata-se que o direito à informação, à educação e à cultura são todos direitos 

fundamentais, garantidos também para as pessoas com deficiência;

• A Lei Federal nº 8.213/91, regulamentada pelo Decreto Federal 3.298/99, determina que 

toda empresa com mais de 100 empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% de 

seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência, habilitadas, na 

seguinte proporção: 100 até 200 empregados : 2%; de 200 a 500 empregados: 3%; de 501 a 

1000 empregados: 4%; e de 1001 em diante: 5%;
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• Decreto nº 5.296/04, que regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, 

que dá prioridade de atendimento, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece 

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade para pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida.

• Decreto nº 5.626/05 - Regulamenta a Lei 10.436 que dispõe sobre o uso e difusão da 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), inclusive incluindo a língua como disciplina 

curricular. 

•Decreto 5.904/06, que autoriza as pessoas com deficiência visual a frequentarem 

espaços públicos e privados, inclusive meios de transporte, acompanhadas de seus 

cães-guia. 

A existência desse arcabouço legal, além de toda a legislação estadual e municipal que trata 

dos direitos da pessoa com deficiência, deve-se, principalmente, à luta do movimento de pessoas com 

deficiência, continuamente mobilizadas em prol da garantia de seus direitos.

Os últimos anos foram marcados por iniciativas internacionais e nacionais que podem ser 

destacadas como boas práticas na perspectiva de reverter esse processo histórico de discriminação 

de pessoas com deficiência, entre elas:

Maio de 2006 - Realização da I Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência 

da história do país e lançamento da campanha Acessibilidade - Siga Essa Ideia. A Conferência foi 

emblemática - um marco histórico. Já a campanha pretende sensibilizar e mobilizar a sociedade 

para a eliminação das barreiras atitudinais, de informação, arquitetônicas, dentre outras, que 

impedem as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida de participarem efetivamente 

da vida em sociedade.

Dezembro de 2006 - Adoção, pela Assembleia das Nações Unidas, da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência.

Janeiro de 2008 - Consolidação e lançamento, pela Secretaria de Educação Especial do 

Ministério da Educação (Seesp/MEC), da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva; a política avança na possibilidade de promover a convivência de crianças, 

adolescentes e jovens com e sem deficiência em escolas comuns da rede regular de ensino, 

buscando reverter práticas seculares de discriminação, e aprimorando e integrando ações 

destinadas a esse público.

Abril de 2008 - Priorização, durante a I Conferência Nacional de Juventude, da proposta 

“Ratificação imediata da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU como 

emenda Constitucional”; a proposta foi aclamada na plenária final da Conferência, que mobilizou 

mais de 400 mil jovens em suas etapas preparatórias e representou um marco na consolidação 

da política nacional de juventude, no controle social e no diálogo entre governos (municipais, 

estaduais e federal), poder legislativo e sociedade civil.

Julho de 2008 - Aprovação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

como emenda constitucional pelo Congresso Nacional Brasileiro; a aprovação reafirma o conteúdo 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos e avança na garantia de direitos aos(as) jovens 

brasileiro(as) com qualquer tipo de deficiência;

O tema “deficiência” exige pesquisa e estudo. Disponibilizamos então referências bibliográficas, dicas de 
publicações e sites de pesquisa. Leia... Reflita... Multiplique essas ideias!

PUBLICAÇÕES:
• Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU
http://www.mj.gov.br/corde/arquivos/pdf/Cartilha%20Convenção%20sobre%20os%20Direitos%20
das%20Pessoas%20com%20Deficiência.pdf
• Manual sobre Desenvolvimento Inclusivo Para Mídia e Profissionais de Comunicação (Escola 
de Gente - Comunicação em Inclusão, 2005) 
http://www.escoladegente.org.br//MyPublish3/arquivos/publicacao/1072/Images/1072_1.pdf
• Direitos das pessoas com deficiência. Garantia de igualdade na diversidade (Eugênia Fávero, 2007)
http://www.wvaeditora.com.br/

SITES DE PESQUISA: 
• Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - CORDE - órgão 
de Assessoria da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH);
http://www.mj.gov.br/corde/
• CONADE - Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência - órgão superior 
de deliberação colegiada criado para acompanhar e avaliar o desenvolvimento de uma política nacional 
para inclusão da pessoa com deficiência e das políticas setoriais;
http://www.mj.gov.br/conade/
• Escola de Gente - organização da sociedade civil que tem como missão transformar políticas públicas 
em políticas inclusivas para que pessoas com e sem deficiência exerçam seus direitos humanos desde a 
infância
www.escoladegente.org.br
Por Fábio Meirelles - Fábio Meirelles é jornalista e Oficineiro da Inclusão da Escola de Gente - 
Comunicação em Inclusão. Representa a instituição como conselheiro do Conselho Nacional de Juventude 
(Conjuve) da SG/PR e do Conselho Estadual de Juventude do Rio de Janeiro (Cojuerj) da SEAS.DH.RJ.

PARA PESQUISAR

* FÁBIO MEIRELLES é jornalista, pós-graduando em Democracia Participativa, República e Movimentos Sociais pela UFMG e participa dos projetos da 
Escola de Gente - Comunicação em Inclusão desde o ano de 2003, estudando e aprofundando os conceitos de ética da diversidade e sociedade inclusiva. 
Sendo capacitado como Oficineiro da Inclusão, participou do II Encontro da Mídia Legal, se tornando um Agente da Educação. Vem atuando em Conselhos e 
Fóruns de juventude procurando influenciar políticas públicas gerais para que elas cumpram decretos e leis federais com relação à acessibilidade e inclusão 
de crianças, adolescentes e jovens com deficiência no Brasil.É o representante da Escola de Gente em espaços como os Conselhos Nacional e Estadual de 
Juventude, Fórum de Juventudes do Estado do Rio de Janeiro, entre outros epaços de articulação.
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ATIVIDADES CAPITULO IV
Jovens com deficiência: saindo 
da invisibilidade!

Perguntas e Provocações:

Com todos reunidos em grupo, sente-se em roda e proponha um jogo divertido e instigante. 
Faça as seguintes “perguntas/provocações”:

1) como vocês definiriam o que é inclusão? O que é incluir pra cada um de vocês?

Refaça a pergunta a todos os participantes, mas individualmente seguindo a ordem da roda.

2) Quem nunca se sentiu excluído na vida?

Peça para que os participantes contem histórias de vida (relacionadas a preconceito/discriminação). 

3) Agora cada um vai revelar para o grupo um talento seu (ou o melhor talento seu) e uma limitação sua (ou 

a maior limitação sua), em qualquer área;

É importante reforçar que todos temos talentos e limitações, sendo que falar de ambos com naturalidade é 

dar um grande passo para entender o que é inclusão. Reforce com o grupo a ideia de que incluir, com certeza, 

não é negar limitações, que todos temos, mas enxergar talentos através delas.

4) “O mais igual”: peça a cada pessoa do grupo, de pé, na roda, para caminhar em direção ao participante 

que achar mais parecido consigo por qualquer razão;

5) “O mais diferente”: em seguida, peça para cada pessoa do grupo, de pé, na roda, caminhar em direção ao 

participante que achar mais diferente de si mesmo, por qualquer razão;

Discuta igualdade e diferenças. Depois que o grupo se manifestar, pergunte: “o que é mais fácil, procurar 

o mais igual ou o mais diferente?”. As pessoas costumam responder que procurar o mais diferente é mais 

difícil. É uma constatação natural porque, apesar de sermos absolutamente diferentes entre nós, não nos 

ensinaram a nos unir ou a agrupar pelas diferenças, e sim pelas semelhanças.

Adaptação das Oficinas Inclusivas - metodologia criada pela jornalista Claudia Werneck e documentada no 

livro Você é Gente - o Direito de nunca ser Questionado sobre o seu Valor Humano, 2003).

As Oficinas Inclusivas têm o objetivo de despertar a reflexão e os sentimentos das pessoas 
ajudando-as a entender como podem participar na construção de um mundo para TODOS, o 
mundo inclusivo que não deixa ninguém ficar de fora, sob qualquer alegação.
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O planeta está prestes a arder de febre, talvez até já esteja ardendo, 
e nós seres humanos somos a doença. 
Devíamos estar em guerra com nós mesmos 
e com nossos estilos de vida.
Thomas Lovejoy, scientist, Smithsonian Institution

Introdução
Este capítulo tratará de um assunto muito atual e urgente que requer a atenção e participação 

ativa de todos: as mudanças climáticas. A seguir serão apresentados os principais termos relacionados a 

esse tema, suas principais causas no mundo e no Brasil, seus possíveis efeitos, e, mais importante, o que 

cada um pode fazer para ajudar a enfrentar esse desafio com responsabilidade.

2. Ecologia
Do grego “oikos”, que significa casa, e “logos” que significa ciência ou estudo, a palavra ecologia 

quer dizer literalmente o estudo da casa. Casa, neste sentido, não a de quatro paredes em que moramos 

e sim nosso planeta Terra. Ecologia quer dizer estudo do planeta Terra.

Olho - A ecologia é fundamental para o entendimento de como tudo que se faz na Terra tem 

diversos efeitos, positivos e negativos. Uma teoria da física, chamada de efeito borboleta, diz que uma 

borboleta ao bater asas no Japão pode influenciar o clima do Brasil, imagine!

Ao estudar a ecologia, podemos perceber como tudo está relacionado. Por exemplo: o combustível 

usado em carros e ônibus está ligado à poluição, esta à saúde pública, esta à economia, esta aos impostos, 

estes, por sua vez, aos salários e ao dia a dia de todo mundo.

A vida moderna, - com eletricidade, veículos, produção industrial, produção agrícola em grande 

escala -, usa intensamente recursos naturais. A população crescente faz com que cada vez mais se 

escasseiem os recursos naturais antes abundantes na Terra.

Além da escassez de recursos, temos outro efeito da vida moderna que consiste na emissão 

excessiva de gases do efeito estufa. Vejamos a seguir porque isso é um problema.

3. Galera, a chapa está esquentando...
Quase todas as atividades na face da terra têm uma consequência comum que é a emissão de 

gases do efeito estufa que, em essência, são os sete a seguir:

• CO2 - Dióxido de Carbono

• N2O - Óxido nitroso

CAPITULO V
Os desafios das mudanças climáticas*

• CH4 - Metano

• CFCs - Clorofluorcarbonetos

• HFCs - Hidrofluorcarbonetos

• PFCs - Perfluorcarbonetos

• SF6 - Hexafluoreto de enxofre

Desses, o CO2 é o mais comum e, portanto, utilizado como base para muitas medições. Em 

quantidades aceitáveis, ajuda a manter o aquecimento da Terra, pois nela retém o calor emitido pela 

radiação solar. Dá-se a este fenômeno o nome de efeito estufa. No entanto, como as concentrações 

de CO2 na atmosfera têm aumentado muito, devido a outras atividades humanas desde a Revolução 

Industrial, a temperatura também vem se elevando a níveis excessivos, gerando o fenômeno também 

conhecido como aquecimento global.

De fato, existem estudos feitos por ecólogos, engenheiros, meteorologistas, oceanógrafos, e 

outros profissionais, que provam que a concentração de CO2 na atmosfera nunca esteve tão alta em toda 

a história que se tem registro. 

Olho - Há um painel científico intergovernamental chamado IPCC (Intergovernamental Panel on 

Climate Change, ou Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática) que elabora estudos, publica 

relatórios sobre o tema, e foi um dos grandes responsáveis pela difusão sobre a temática do aquecimento 

global, principalmente após um relatório de 2007, em que se afirmou ser esse fenômeno decorrente de 

atividades humanas, ou antrópicas, como as chamam.

Podemos entender as causas do aquecimento global nos níveis internacional e nacional. No 

mundo, as atividades que mais emitem CO2 e que em consequência contribuem mais para o aquecimento 

global são as que envolvem a queima de combustíveis fósseis. Em 2005, o país que mais emitiu CO2 foi 

a China, seguido dos Estados Unidos e a União Europeia.

No Brasil, por não usarmos muito combustível fóssil para gerar energia, as atividades que mais 

emitem CO2 são as que alteram o uso do solo; em 2005, o país foi o sétimo emissor mundial desse gás.

4. Combustíveis fósseis: o que são e de onde vêm?
Combustíveis fósseis são substâncias naturais criadas nas profundezas da Terra de restos de 

plantas e animais ancestrais. Com o tempo, o calor e a pressão transformaram essas matérias em 

decomposição em combustíveis, que liberam energia quando queimados. Estes combustíveis passaram a 

ser usados para tornar a vida moderna mais prática e rápida nas indústrias, nos carros, e na geração de 

energia.

Na época da Revolução Industrial tudo era novidade e ninguém pensou, ou se pensou não falou, 

ou se falou não deu bola, que o uso de combustíveis fósseis poderia vir um dia a causar grandes danos ao 

planeta Terra. Porque o uso dos mesmos tem uma consequência: a emissão de CO2.

Carvão, óleo e gás natural são os três principais tipos de combustível fóssil, criados no subsolo de 

maneiras semelhantes. O tipo de combustível gerado depende do tipo de plantas e animais que o criaram 

e da quantidade de calor e pressão.

A energia armazenada nos combustíveis fósseis veio a princípio do sol. Quando queimamos 

combustível fóssil, liberamos essa energia armazenada. Pessoas em todo o mundo dependem dessa fonte 
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de energia para gerar eletricidade, aquecer ou esfriar casas, dirigir carros, etc. 

De fato, os combustíveis fósseis fornecem cerca de 90% da energia do mundo. Embora supram a 

energia que necessitamos, passamos a depender deles, e devido à nossa dependência e ao uso excessivo 

dos mesmos, criamos alguns grandes problemas.

Os seres humanos agora usam combustíveis fósseis 100 mil vezes mais rápido do que a velocidade 

em que os mesmos são criados. Por levar milhões de anos para serem formados, esses combustíveis 

fósseis são recursos não renováveis - não durarão para sempre!

Quando queimamos combustíveis fósseis, liberamos, além de energia, gases do efeito estufa e 

também criamos poluição.

Combustíveis fósseis contêm carbono. Quando queimados, o carbono entra no ar e se junta 

ao oxigênio, gerando dióxido de carbono, ou CO2. O aumento da quantidade de CO2 no ar (resultante 

da queima de combustíveis fósseis) é a maior fonte de gases do efeito estufa gerada pelas atividades 

humanas. Também se libera CO2 quando esses combustíveis são removidos do solo e depois processados 

nas fábricas.

Muitos cientistas afirmam que a emissão excessiva de gases do efeito estufa das atividades 

humanas tem causado um dos maiores problemas de mudança climática no mundo atual, o 

aquecimento global.

4.1 Carvão vilão

Antes de o carvão ser uma substância dura, preta e irregular como a conhecemos hoje, há 440 

milhões de anos era uma espécie de grande samambaia encontrada em pântanos. Então como essas 

plantas viraram carvão?

As plantas morreram e se empilharam no fundo dos pântanos;

Enterradas sob a terra e comidas pelas bactérias, se decompuseram numa matéria orgânica 

esponjosa marrom chamada turfa.

A turfa então foi coberta por camadas de areia e lama que a comprimiram e a aqueceram. A água 

foi espremida para fora e a quantidade de carbono aumentou.

No decorrer de milhares de anos, o calor e a pressão transformaram a matéria orgânica em 

carvão.

Formaram-se então camadas de carvão chamadas de filões. Para se retirar o carvão do subsolo, 

ele tem de ser minado.

Primeira forma de combustível fóssil a ser usado em grande escala, o carvão provavelmente será 

o último, pois existe em maior profusão do que qualquer outro combustível fóssil. Estima-se que o mesmo 

talvez ainda dure mais 200 anos!

O carvão fornece por volta de 27% da energia do mundo. Uma de 

suas principais funções é gerar cerca de 40% da eletricidade do mundo. Esta 

eletricidade, por sua vez, é gerada pela queima de carvão em usinas, que 

transformam a água em vapor e o vapor gira em grandes rodas chamadas 

turbinas.

4.2 Petróleo

Antes de ser um líquido escuro, grosso e oleoso, como o conhecemos hoje, há 500 milhões de 

anos o petróleo consistia de plantas e animais muito pequeninos chamados plânctons que viviam nos 

lagos e oceanos ancestrais. Então como esses microorganismos viraram petróleo?

• Os plânctons morreram e afundaram no fundo dos lagos e oceanos;

• Foram cobertos por lama e areia;

• As camadas de lama e areia se compactaram e viraram camadas de rocha;

• As bactérias comeram o plâncton que se transformou num lodo escuro;

• Ao longo de milhares de anos, sob a pressão e o calor das pedras, o lodo escuro virou 

petróleo bruto.

Hoje o petróleo bruto é encontrado entre camadas de rocha, a alguns metros, ou até vários 

quilômetros no subsolo da terra. Imensos buracos são perfurados, e usam-se 

grandes bombas para retirar-se o petróleo dessas camadas. O primeiro poço de 

petróleo foi perfurado em 1859 num lugar chamado Titusville, na Pensilvânia, EUA.

Hoje, mais da metade do petróleo do mundo encontra-se no Oriente Médio.

O petróleo cru é uma matéria prima. Antes de ser usado, precisa 

ser limpo e separado (numa refinaria de óleo), em diferentes produtos, como 

gasolina, óleo diesel, querosene, piche (para as estradas), e químicos (para 

fabricar plástico).

Como o que ocorre com outros combustíveis fósseis, quando se queima 

petróleo para se obter energia, criam-se gases do efeito estufa e poluição.

4.3 Gás natural

O gás natural em nada se parece com o petróleo, porque é um gás e não um líquido, mas os 

cientistas têm quase certeza de que essas duas matérias fósseis foram feitas da mesma maneira.

Assim como o petróleo, o gás natural começou como pequenas plantas e animais chamados 

plânctons que viviam em lagos e oceanos ancestrais há milhões de anos.

Os plânctons morreram e afundaram, depositando-se no fundo dos oceanos e lagos, e depois 

foram soterrados por areia e lama. Em milhares de anos, as bactérias, o calor e a pressão os transformaram 

em gás natural.

O gás natural, além de poder ser encontrado onde há petróleo, também é achado isolado. Como 

o petróleo, deve ser bombeado do subsolo. O gás natural bombeado do solo é de fato composto por uma 

mistura de quatro gases, cuja maior parte consiste em metano, mas também contém butano, propano e 

etano.

Antes de o gás natural poder ser consumido, precisa ser enviado a uma fábrica para se submeter 

a um processo de limpeza. Todos os gases, menos o metano, são removidos e a este se acrescenta um 

cheiro.

O gás natural, usado sobretudo no aquecimento de residências, outros prédios, água, veículos e 

para cozinhar, fornece hoje por volta de 23% da energia do mundo. Ele vem se tornando mais difundido por 

ser mais eficiente na geração de eletricidade e por alcançar temperaturas mais altas quando queimado 

O carvão produz mais dióxi-
do de carbono que qualquer 
outra forma de combustível 
fóssil.

Quase tudo que usamos 
precisa de petróleo ou de 
seus produtos derivados. 
Além de ser o combustível 
fóssil mais utilizado, forne-
ce mais de 40% da energia 
do planeta. No ritmo em que 
é consumido hoje, porém, 
muito pouco ou nada restará 
dessa fonte de energia ao 
fim do século 22.
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que o carvão ou o petróleo. Também, e mais importante, gera 

menos gases de efeito estufa que o carvão ou o petróleo 

quando queimados.

5. O mau uso do solo brasileiro
O Brasil é o quarto emissor de gases do efeito estufa 

do mundo, e, por incrível que pareça, não tem sua matriz 

energética baseada em combustíveis fósseis e sim numa 

fonte relativamente limpa que é a hidrelétrica, a energia gerada a partir da água dos rios.

Então como nosso país está no topo do ranking dos maiores emissores? Justamente porque aqui 

se derrubam muitas árvores, mexe-se muito no solo e cria-se muito gado. Essas atividades podem ser 

definidas como as que mudam o uso do solo brasileiro.

5.1 Desmatamento

Todo mundo sabe que a maior parte do país já foi uma floresta. A Floresta Amazônica, a Mata 

Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, são tantos os nossos ecossistemas que nem dá para acreditar 

que muito já desapareceu...

Ao desmatar, não só tiramos da natureza a capacidade 

de limpar o ar de suas impurezas, mas também contribuímos 

para emissões de gases do efeito estufa. As árvores, quando 

fazem fotossíntese, isto é, quando se alimentam do sol, precisam 

de CO2 (dióxido de carbono). Ocorre justo o oposto com os seres 

humanos, que precisam de O2 (oxigênio) para respirar. Depois 

que absorvem esse CO2 para gerar energia e ficar bem verdinhas, 

elas expelem O2 e nós respiramos. Então, quanto mais árvores 

existirem, menos CO2 e mais O2 teremos na atmosfera.

Quando faz aquele calorão, que a gente busca? Uma sala com ar condicionado, ou uma sombra 

de árvore, não é mesmo? Trata-se de outro efeito da árvore, ela refresca o ambiente com a sombra. Se 

cortarmos as árvores, teremos menos sombras e o calor vai ficar quase insuportável imagine!?

5.2 Queimadas

Em áreas de plantio é muito comum se verem queimadas. Trata-se de técnicas empregadas para 

limpar áreas e prepará-las para plantações, pastos, construção de casas, ou facilitar o corte de certos 

produtos agrícolas, como a cana-de-açúcar que ao natural é muito difícil de ser cortada.

Além de as queimadas serem muito poluentes, pois desprendem uma fuligem altamente tóxica, 

liberam quantidades imensas de CO2 na atmosfera. No Brasil ainda há muitas queimadas, apesar de 

tantos esforços para proibi-las.

5.3 Agricultura

Toda vez que se mexe no solo, o carbono contido na terra é liberado, entra em contato com 

o oxigênio do ar e vira dióxido de carbono, portanto, qualquer atividade que requeira revolver o solo 

contribui para emissões de gases do efeito estufa. A agricultura não é diferente.

Antes de se cultivar uma área, a terra tem de ser remexida, arada e adubada, e por isso a atividade 

agrícola contribui para a emissão de gases. As plantações em grande escala que não utilizam técnicas 

para diminuir a quantidade de emissão de CO2 também são, portanto, grandes responsáveis pelo aumento 

da concentração de CO2 na atmosfera.

5.4 Pecuária

A pecuária contribui para as emissões de gás de duas maneiras. Primeiro, para que o boi tenha 

onde pastar, áreas extensas são desmatadas. Segundo, porque o gado ao digerir libera gás metano através 

de sua flatulência. O metano é um gás do efeito estufa muito mais potente que o carbono.

6. Efeitos
Aí vocês perguntam: mas que mal faria o mundo ficar mais 

quentinho? Bom, pra começar, o mundo já está mais quente. Dizem que, 

desde a Revolução Industrial, a temperatura média da terra aumentou 0,6 

graus Celsius. A maioria dos cientistas que estuda o assunto concorda que 

a temperatura média da terra pode aumentar de 1 a 3,5 graus Celsius nos 

próximos cem anos.

Quando os cientistas medem a temperatura terrestre, em geral usam como parâmetro as 

temperaturas anteriores à Revolução Industrial, quando o clima ainda não tinha sofrido tanto impacto 

das atividades humanas. Naquela época, a concentração de CO2 na atmosfera era de 280ppm (ppm 

é a sigla de partes por milhão, uma unidade de medição de gases). Hoje a concentração desse gás 

já chegou a mais de 380ppm.

Alguns cientistas dizem que não poderemos ultrapassar 450ppm, outros defendem a volta 

ao patamar em que nos encontrávamos em 1990, isto é, 350ppm, senão ficaríamos literalmente 

fritos! Portanto, de uma forma ou de outra, temos que fazer alguma coisa para diminuir as emissões 

de gases, evitando catástrofes ainda maiores do que as que já começaram a acontecer.

É muito difícil prever todos os efeitos que o aquecimento global pode ter na Terra, mas 

alguns já sejam bastante evidentes.

Atividades que envolvem a queima de 
combustíveis fósseis:
• Geração de energia térmica (termelétrica)
• Indústria de óleo e gás
• Exploração de petróleo
• Refino de petróleo
• Siderúrgica que utiliza carvão mineral
• Uso do gás natural nas residências para fo-
gão ou aquecimento d’água

Olho - As causas do desmatamento são inú-
meras, mas podemos resumi-las em quatro 
principais: 1) corte de árvores para uso de 
madeira e fabricação de produtos, como pa-
pel e celulose; 2) limpeza de áreas destina-
das às plantações agrícolas e aos pastos; 3) 
limpeza de áreas destinadas às ocupações 
humanas, expansão urbana, de estradas e de 
represas hidrelétricas; 4) exploração de ma-
deira para combustível (carvão vegetal).

Os dez anos mais 
quentes que se tem 
registro na história (os 
registros começaram 
em 1861) ocorreram 
desde 1990.
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Mas também se observam efeitos positivos desse aquecimento, como:

a) Mais terras agricultáveis 
Alguns lugares que eram muito frios e, por isso, impossíveis de suportar atividades agrícolas, 

poderão, com o aquecimento global, passar a produzir alimentos devido ao aumento da temperatura... 

Isso até que seria bom.

b) Mais áreas habitáveis
Hoje há muitas regiões no mundo onde não se pode viver por causa do frio. Com o aquecimento 

global, elas podem passar a ser habitáveis por ficar menos geladas.

Entretanto, o aquecimento global é responsável por outras possíveis consequências devastadoras.

a) O derretimento das geleiras localizadas tanto no Polo 
Norte quanto no Polo Sul

O derretimento das geleiras que já vem ocorrendo faz com que o 

nível do mar suba. E devido à elevação do nível do mar, muitas cidades 

e comunidades costeiras correm o risco de ser totalmente cobertas por 

água com o passar do tempo.

b) Aumento da incidência de doenças infecciosas e 
respiratórias

O aquecimento global também poderá aumentar a incidência de doenças infecciosas que hoje são 

típicas apenas das regiões tropicais. Vetores dessas doenças, como mosquitos, são, em geral, mais aptos a 

sobreviver em ambientes mais quentes.

Doenças respiratórias como a asma também tendem a aumentar por ser detonadas por partículas 

no ar que poderão ficar mais intensas com o aumento da temperatura.

c) Extinção de espécies de plantas e animais
Algumas plantas e animais não terão capacidade de se adaptar 

às novas temperaturas e às novas condições climáticas da Terra, portanto, 

correm o risco de serem completamente extintas. Isso, além de causar 

grandes danos relacionados à perda da biodiversidade, pode alterar o 

equilíbrio ecológico do planeta.

d) Eventos extremos
Os chamados eventos extremos constituem outra consequência do aquecimento global. Incluem 

excesso de chuva, seca, vento, e assim por diante. Devido à mudança no regime de chuvas provocada 

pelos aumentos da temperatura, esses eventos poderão ocorrer com mais frequência.

Nos últimos anos tivemos no Brasil alguns eventos extremos. Entre eles, uma seca na Região 

Amazônica que chegou a secar rios antes bem caudalosos. Mais recentemente, testemunhamos os efeitos 

devastadores da seca no sul do Brasil e das chuvas no nordeste; é muito 

triste ver pessoas perdendo a lavoura por falta de chuvas e as casas pelo 

excesso de chuva!

a) Refugiados ambientais
Embora se trate de apenas uma das consequências do 

aquecimento global, os refugiados ambientais podem resultar num baita 

problema social. Quando as pessoas enfrentam problemas semelhantes 

nos lugares em que vivem, querem mais é abandoná-los e buscar outros 

onde morar que sejam mais seguros. Esses indivíduos são os chamados 

refugiados ambientais.

Hoje, estima-se que já existam 20 milhões de refugiados 

ambientais, número que poderá chegar a 200 milhões em 2050.

7. O que fazer
Diante desse cenário bastante pessimista, temos que encontrar soluções criativas. A inovação e 

o compromisso são segredos para enfrentar o aquecimento global. 

As soluções para esse problema são de duas ordens: uma chamada mitigação outra conhecida 

como adaptação.

Mitigação significa qualquer ação que vise diminuir as emissões de gases. Alguns exemplos 

VOCÊ SABIA

Que o gelo do Ártico 

diminuiu cerca de 40% 

nas últimas décadas e o 

nível do mar poderá subir 

um metro até o ano 2100?

O sapo dourado (Bufo perigle-
nes) é considerada a primeira 
espécie a entrar em extinção 
devido às mudanças climáti-
cas.

Na década de 1990, aproxima-
damente 600 mil mortes ocor-
reram no mundo em decor-
rência de desastres naturais 
relacionados ao clima, sendo 
que 95% delas ocorreram nos 
países em desenvolvimento.

O aquecimento global pode 
aumentar a incidência de inun-
dações nas costas marítimas e 
mais da metade da população 
mundial vive hoje a uma dis-
tância de até 60 quilômetros 
da costa e correm o risco de 
sofrer diretamente dessas 
inundações.

PERNAMBUCO

ALAGOAS
SERGIPE

BAHIA

TOCANTINS

PIAUÍ

CEARÁMARANHÃOPARÁ

RORAIMA

AMAZONAS

ACRE

RONDÔNIA

MATO GROSSO

GOIÁS

MINAS GERAIS
ESPÍRITO SANTO

RIO DE JANEIROSÃO PAULO

PARANÁ

MATO GROSSO
DO SUL

SANTA CATARINA
RIO
GRANDE 
DO SUL

Brasília

AMAPÁ

RIO GRANDE 
DO NORTE

PARAÍBA

Norte
Perdas nos 
ecossistemas e 
biodiversidade na 
Amazônia; mais eventos 
extremos de chuva e 
secas; baixos níveis 
dos rios; condições 
favoráveis para mais 
queimadas; impactos 
na saúde e comércio; 
efeitos no trasporte de 
umidade para as regiões 
Sul e Sudeste.

Nordeste
Mais veranicos; tendência para aridização; 
alta taxa de evaporação pode afetar nível dos 
açudes e agricultura de subsistência; escassez 
de água; migração do campo para cidades 
(refugiadas do clima); possível elevação no 
nível do mar.

Sudeste
Similar a Centro-Oeste; possível 
elevação no nível do mar.

Sul
Mais eventos intensos de chuva; aumento 
na frequencia de noites quentes; altas 
temperaturas e chuvas intensas podem afetar 
saúde; impactos na Araucária.

Centro-Oeste
Mais eventos extremos de chuva e seca; impactos 
no Pantanal e Cerrado; altas taxas de evaporação e 
veranicos com ondas de calor que podem afetar a 
saúde; agricultura e geração de hidroenergia.
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BOX DE REALIDADE

são: uso de energias alternativas àquelas que dependem de combustível fóssil, eficiência energética, 

agricultura ecológica, ou processos industriais que sequestrem carbono da atmosfera, reflorestamento e 

deslocamento não-motorizado (andar a pé ou de bicicleta!).

Adaptação é qualquer ação que vise a adequação às consequências que já se apresentam ou 

estão previstas para o futuro. Por exemplo: técnicas de armazenamento de água, eficiência no uso da água 

e na irrigação, readequação dos plantios e gêneros de cultivo, barreiras contra enchentes e tempestades, 

e ações na área de saúde para prevenção de doenças.

Existem algumas palavras que começam com ‘R’ que podem nos ajudar a encontrar algumas 

soluções para nosso dia a dia.

7.1 Repensar

Visto que precisamos mudar a maneira como vivemos, sendo criativos, temos de repensar essa 

maneira de viver. Será que precisamos mesmo de tudo que compramos? Será que o que compramos 

contribui para o aquecimento global? Como fazer diferente?

Quando vamos a um supermercado, é preciso pensar na necessidade real de termos aquele 

produto antes de comprar. Depois de consumirmos os produtos que compramos, temos de pensar em 

como descartar a embalagem, fazendo coleta seletiva. Só deve ir para o lixo o que não for reciclável ou 

reutilizável. 

Ao fazermos nosso prato de comida, precisamos pensar no tamanho real de nossa fome. Não 

desperdicemos! A comida jogada fora poderia alimentar outras pessoas!

Ao comprar produtos de limpeza, devemos dar preferência àqueles que são biodegradáveis, que 

não prejudiquem o meio ambiente. Depois que esses produtos descem pelo ralo, eles vão para os nossos 

rios e mares, e não queremos deixar de poder ir à praia, não é mesmo?

Dê preferência aos produtos reciclados e recicláveis. O papel é melhor que o plástico pois se 

decompõem com mais facilidade e em muito menos tempo!

Ao compras as lâmpadas de casa, dê preferência às mais econômicas, e em relação às pilhas, 

prefira as recarregáveis ou alcalinas! Quando possível, opte por energias alternativas como solar 

fotovoltaica para aquecer água em casa ou eólica.

Use mais transporte público e menos individual. O transporte individual por carro é muito 

ineficiente, pois usa um veículo muito grande (6 metros quadrados) para transportar uma ou duas pessoas 

(1 ou 2 metros quadrados). Se usar transporte individual, procure os combustíveis mais limpos como o 

etanol e dê carona sempre!

Plante árvores. Como vimos acima, as árvores ajudam a “sequestrar” o carbono da atmosfera, o 

que reduz a sua concentração e por consequência previne os efeitos do aquecimento global. Além disso, 

ela resfria a temperatura das cidades com suas sombras.

7.2 Reduzir

Essa prática significa consumir menos produtos, dando preferência aos que tenham maior 

durabilidade e, portanto, ofereçam menor potencial de geração de resíduos e de desperdício de água, 

energia e recursos naturais. Adote a prática do refil. Escolha produtos com menos embalagens ou 

embalagens econômicas, priorizando os retornáveis. Opte por produtos produzidos localmente que não 

tenham viajado grandes distâncias e portanto emitido grandes quantidades de gases do efeito estufa. 

Leve sua sacola para as compras e adquira produtos a granel. Faça bijuterias, brinquedos e presentes 

personalizados reutilizando materiais. Invente novas receitas e reaproveite de forma integral os alimentos. 

Alugue equipamentos. Edite textos na tela do computador e quando não for possível, evitar a cópia ou a 

impressão, faça-as frente e verso!

Coma menos carne (lembre-se que a pecuária é uma das maiores contribuintes para as emissões 

brasileiras) e certifique-se sobre a origem da carne que você comer, verificando que ela não vem de áreas 

desmatadas ilegalmente.

Ao escovar os dentes, se ensaboar e passar shampoo, feche a torneia ou o chuveiro, assim você 

estará economizando água! Não deixe torneiras ou chuveiros pingando, é o maior desperdício!

Dado de realidade - Uma torneira pingando pouco mais de uma gota por segundo, em média, 

pode desperdiçar em um dia 46 litros d´água. Em um ano, esse desperdício chega a 16.500 litros. 

Se 10.000 famílias evitassem deixar uma torneira da casa pingando, a água economizada em 1 

ano poderia abastecer toda a população de São Luís, capital do Maranhão, durante 1 dia.

Economize energia utilizando lâmpadas econômicas, desligando a luz quando não estiver no 

quarto e não deixando eletrodomésticos ligados quando não estiverem em uso!

7.3 Recusar

Compre apenas produtos que não 

agridem o meio ambiente e a saúde (dentro 

do prazo de validade). Evite o excesso de 

sacos plásticos e embalagens, aerossóis e 

lâmpadas fluorescentes, bem como produtos 

e embalagens não recicláveis e descartáveis.

7.4 Reutilizar

Amplie a vida útil dos produtos 

e do aterro sanitário, economizando a 

extração de matérias primas virgens. Crie 

produtos artesanais e alternativos a partir 

da reutilização de embalagens de papel, 

vidro, plástico, metal, isopor e CDs. Utilize os 

dois lados do papel e monte blocos de papel 

rascunho. Ofereça vários tipos de oficinas 

de sucata. Doe objetos que possam servir a 

outras pessoas. Vida longa aos produtos!
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7.5 Reciclar

O processo de reciclagem reduz a pressão sobre os recursos naturais, 

economiza água e energia e gera trabalho e renda para milhares de pessoas 

(seja no mercado formal ou informal de trabalho). Exercite os quatro primeiros 

Rs e o que restar separe para a coleta seletiva as embalagens de vidro, 

plásticos, metais, papéis, longa vida, isopor, óleo de cozinha usado, cartuchos 

de impressoras, pilhas, baterias, CDs, DVDs, radiografias e alimentos. A 

reciclagem promove benefícios ambientais, sociais e econômicos.

7.6 Responsabilidade

Pelas razões vista neste capítulo o aquecimento global não é somente uma questão ambiental; 

ele envolve discussões em todos os setores da sociedade. Repensar a economia global e os hábitos 

individuais, redesenhar o padrão das relações internacionais e nacionais, reformular a maneira em que a 

produção no campo se dá hoje em dia e reeducar os cidadãos para que contribuam para um mundo que 

emita menos carbono.

Na hora de votar, veja quais são os compromissos dos candidatos em relação à diminuição das 

emissões de gases do efeito estufa e depois exija que eles cumpram o que prometeram!

Todos nós devemos incorporar o senso de responsabilidade e urgência em relação ao aquecimento 

global. Ajude a espalhar essa mensagem!
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• Centro de Educação Ambiental - espaço voltado para o desenvolvimento de ações de cunho 
educacional com base no princípio da sustentabilidade socio-ambiental; telefone: 3705-0598.
• ONG Guardiões do Mar -http://www.guardioesdomar.org.br/  - reúne cooperativas de catadores 
de lixo e artesãos. Rua Alfredo Azamor, 739, Boa Vista - São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil; 
telefones 21 2605-8016; email administracao@guardioesdomar.org.br .

PARA PESQUISAROlho - A forma mais simples de 
fazer a separação do lixo para 
que ele possa ser reciclado é 
isolar o lixo seco do molhado. 
O lixo seco consiste sobretudo 
em embalagens, papéis, revis-
tas e jornais. O lixo úmido ou 
orgânico é basicamente com-
posto pelos restos de alimen-
tos e folhas.

* MARIA RITA VILLELA é cientista social (PUC-Rio) com mestrado em antropologia e desenvolvimento (London School of Economics - LSE) com enfoque na 
temática das mudanças climáticas e sociedade de baixo carbono. É fellow da organização internacional Leadership for Environment and Development (LEAD) 
International através do programa “Liderança para segurança climática” da Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Lideranças (ABDL).
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ATIVIDADES CAPITULO V
Os desafios das mudanças climáticas

Atividade 1 - Como diminuir a conta de energia elétrica da sua casa
O que você vai precisar: uma cópia de conta de energia elétrica recente. 
• Introdução
Em nossa vida cotidiana, precisamos pagar por uma série de itens de sobrevivência e de conforto: alimentação, vestuário, 
televisão, telefone, Internet, livros, revistas, cinema, etc. 
Quando você vir a sua conta de água vai notar que tem um custo fixo e um custo que varia de acordo com a quantidade de 
água que você usa. Nas suas atividades diárias, você pode, entre outras coisas, minimizar os custos tomando um banho 
menos longo, realizando manutenção periódica do encanamento e verificando se você colocou a quantidade de roupas 
certa na máquina de lavar antes de ligá-la. 
Enfim, seja em relação ao consumo de água, seja em relação ao consumo de energia elétrica, você pode promover 
uma modificação nos hábitos familiares e diminuir o valor das contas mensais relativas a estes serviços. Além de estar 
contribuindo para a redução do gastos mensais de sua família, você estará também contribuindo para a preservação do 
meio ambiente e para o uso racional dos recursos naturais. É importante relembrar o recente racionamento de energia 
elétrica em função do déficit de produção nacional, o que resultou em “apagões” em várias regiões do Brasil e na adoção 
de multas para percentuais elevados de consumo doméstico, comercial e industrial.
Nesta atividade você vai interagir com os outros membros de sua família, escrever e colocar em prática um plano de ação 
utilizando idéias de como economizar energia. 
• Como proceder
Trabalhe em um plano de ação de racionalização de consumo de energia elétrica e de água em sua casa. Você pode 
também incluir a produção de lixo. Leve o seu plano para casa e acrescente sugestões dos outros membros de sua 
família. Todos têm que concordar com a estratégia e trabalhar em conjunto em sua aplicação. É uma boa idéia colocar o 
plano em um local visível a todos. 
• Plano de ação
A título de sugestão, podemos pensar em um modelo de plano de ação que envolva:
1. uma relação de todas as atividades domésticas que envolvem consumo de energia elétrica, de água e produção de lixo;
2. a identificação de ações de racionalização para cada atividade doméstica. Por exemplo, a diminuição do tempo de uso 
do chuveiro, o desenvolvimento de estratégias para otimizar a lavagem de roupas, como combinar um dia da semana 
para que todos lavem suas roupas, a diminuição de ambientes iluminados sem necessidade, a adoção de um processo 
doméstico de reciclagem de lixo como a reutilização de embalagens e sacos plásticos, o reaproveitamento de produtos 
orgânicos para a produção de adubo etc.

Esta atividade pode ter como parâmetro a comparação de contas de água e luz antes e depois da implantação do plano 
de ação.

Mas seja criativo e elabore seu próprio plano, adequado à realidade de sua família e às possibilidades oferecidas pelo 
seu ambiente doméstico. Compare seus resultados com os de seus colegas. Discuta e reflita a respeito dos resultados 
obtidos. 

• Questões relacionadas com a implantação do plano de ação:
1. Se você economizou energia elétrica e água, escreva o que pode fazer com o dinheiro economizado. Se você não 
economizou, revise o seu plano e tente novamente a partir da nova conta. Faça uma lista de todas as razões possíveis 
que fizeram o seu plano de ação falhar;

2. Faça uma lista das medidas tomadas que você acha que mais ajudaram a economizar;
3. Converse com cada membro de sua residência e registre o que eles acharam a respeito da atividade e a que mudanças 
do plano de ação eles se adaptaram. Eles acharam difícil este plano?
Pesquisas complementares
1. Descubra quais os eletrodomésticos que consomem mais eletricidade em sua casa (televisão, rádio, aparelho de som, 
geladeira, freezer, secador de cabelos, chuveiro elétrico etc.). Depois de ter feito esta pesquisa você provavelmente fará 
algumas mudanças no seu plano de ação com base nos seus resultados. Cada colega de sala pode escolher um aparelho 
e compartilhar os resultados. 

Atividade 2 - A paródia das mudanças climáticas
O que você vai precisar: escolher uma música da qual goste e listar termos, dados e informações sobre as mudanças 
climáticas
• Como proceder
- Em grupo, crie a letra que trate das mudanças climáticas para um música que já existe. Alternativamente, crie sua 
própria melodia para a letra da música.
- Buscar no texto sobre mudanças climáticas informações que possam ser transformadas na letra da música. 
- Organizar um recital ecológico tendo em mente as recomendações dos ‘Rs’ para apresentação das paródias envolvendo 
todos os alunos da turma.

Atividade 3 - Desenhar uma casa de baixa produção do efeito estufa
• Introdução
Nesta atividade você vai desenhar uma “casa de baixa produção do efeito estufa”, ou seja, uma casa que equilibra a 
produção e a absorção dos gases atmosféricos para que não haja excesso de emissão. O aluno vai precisar de uma 
grande folha de papel e lápis de cor ou um computador com um programa de desenho, como o Windows Paint Brush.
• Como proceder 
Trabalhando em grupo, primeiro discuta as características que a sua casa deve ter e depois comece a desenhá-la. 
Prepare uma explicação sobre as características da casa. Mencione os detalhes sobre como você diminuiu a emissões. 
Reflita sobre as possibilidades reais de construção de sua casa. Se não for possível construí-la, explicite alternativas 
mais práticas.

Atividade 4 - Acompanhando a mídia 
• Introdução
A mídia, seja jornais, revistas ou televisão, traz regularmente reportagens sobre o efeito estufa. O objetivo desta atividade 
é instigar o aluno a pesquisar reportagens sobre o assunto e analisar sua natureza e profundidade. Esta atividade leva 
algumas semanas para ser finalizada.
• Como proceder
- A cada semana um grupo diferente na sala acompanha os principais jornais, revistas e televisão. O grupo faz um 
relatório dos artigos e programas a respeito do efeito estufa e do aquecimento do globo terrestre.
- Apos várias semanas os programas e reportagens devem ser divididos em categorias diferentes. Estas categorias 
podem ser: aquecimento do globo terrestre, aumento do nível do mar, instabilidade climática, medidas tomadas pelas 
autoridades, utilização de energia, emissão de dióxido de carbono e outros.
- Depois, cada grupo deverá selecionar uma reportagem considerada mais interessante e organizar uma apresentação 
para toda a classe. 
• Atividades complementares
1. Faça um relatório usando uma planilha para mostrar o número e o tipo de assunto reportado na mídia durante o período 
escolhido. 
2. Solicite aos alunos que elaborem seus próprios documentários ou reportagens sobre o tema. Eles podem basear-se 
nas reportagens coletadas ou em problemas reais, vivenciados em suas comunidades relacionados a dejetos lançados 
em meios aquáticos, reciclagem de lixo, poluição provocada por alguma fábrica etc.
Fonte: http://www.museuvirtual.unb.br/climatico/navegacao.html
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Na vida, quanto mais se vive, mais se aprende. No trânsito, quanto mais se aprende, mais se vive” 
Anônimo

Introdução
Atualmente, um dos principais problemas das grandes cidades é o trânsito. É atravessando as 

ruas e avenidas, a pé, de ônibus ou de carro, que se vai ao trabalho, à diversão, ao compromisso, ou 

ao lazer. Ou seja, tudo antes de acontecer passa pelo sistema de trânsito, pelas vias da cidade. Neste 

cenário, ser pedestre, motorista ou passageiro consiste numa questão de oportunidade: muitos pedestres 

dirigem, todos os motoristas são pedestres e os passageiros também podem desempenhar uma ou outra 

função. Apesar dessa “igualdade” como seres humanos em movimento, o trânsito hoje é um espaço de 

conflitos nem sempre positivos. Motoristas entre si, com os pedestres e passageiros que nem sempre o 

respeitam, gerando acidentes e mortes. Neste capítulo, você encontrará alguns elementos que o farão 

refletir acerca de suas responsabilidades no trânsito e aprenderá como contribuir para torná-lo mais 

seguro e menos violento.

1) O Trânsito
O sistema de trânsito é composto basicamente por três elementos: a via, o veículo e o homem. 

Embora os três sejam importantes, pode-se considerar o homem o principal, pois é o elemento que domina 

todos os outros.

As vias, em forma de ruas, calçadas ou avenidas, também são obras de planejamento humano. A 

mão de direção, o estabelecimento de velocidades máximas, a sinalização, enfim tudo é construído pelo 

homem com o objetivo de otimizar os deslocamentos nas cidades.

Além de ser o criador dos veículos, motocicletas, carros, bicicletas, veículos de tração animal, 

para facilitar-lhe a mobilidade, é o próprio homem que conduz cada um destes meios de transporte.

Para que todas as pessoas possam se locomover pelas cidades em segurança, foi criado o CTB 

- Código de Trânsito Brasileiro, que normatiza os procedimentos de veículos e de pedestres no trânsito, 

estabelecendo deveres e obrigações para ambos.

Agir com prudência e obedecer às regras de trânsito evita acidentes e sofrimentos para todos, 

que podem envolver desde perdas patrimoniais até perdas de entes queridos.

Respeitar as leis de trânsito denota uma postura social responsável e mostra que a solidariedade 

com o próximo está inserida no próprio conceito de cidadania.

Neste ambiente, o homem em geral desempenha três papéis básicos:

CAPITULO VI
Educação no trânsito*

• Pedestre: é aquele que se desloca pela via a pé. Pessoas se deslocando para o 
trabalho, lazer, correndo, crianças brincando, bebês em carrinhos, indivíduos em 
cadeiras de rodas, enfim, todos os que não estejam dentro de um veículo.
• Passageiro: é aquele que está dentro de um veículo, mas não o conduz. Podem 
ser passageiros de ônibus, vans, carros, motocicletas, entre outros.
• Condutor: é aquele que dirige um veículo. São condutores também o ciclista, quando 
montado e dirigindo a bicicleta, o motociclista e mesmo o cocheiro de uma carroça.

As vias se classificam em urbanas, como nas cidades, e rurais, no caso das rodovias, e se 

compõem:

2) O Pedestre
Quando o homem desempenha o papel de pedestre fica em 

situação de maior vulnerabilidade no trânsito. Sua força, tamanho e 

estatura o colocam em larga desvantagem em relação aos veículos. A 

possibilidade de lesão grave num acidente de trânsito que o envolve é 

muito grande. O próprio CTB - Código de Trânsito Brasileiro reconhece 

essa vulnerabilidade e prevê, no artigo 29:

Além disto, ainda dedica ao pedestre o Capítulo IV, do qual 

separamos algumas dicas e procedimentos básicos de segurança no 

trânsito.

2.1) Procedimentos gerais:

• Obedeça sempre à sinalização;
• Ao andar na calçada, mantenha-se afastado da pista e longe dos carros em 
movimento;
• Caso não haja calçada, caminhe em sentido contrário ao fluxo de trânsito. Em 
companhia de outras pessoas, desloque-se em fila única e evite aglomerações 
capazes de perturbar o trânsito. Se estiver com crianças pequenas, procure 
segurá-las pelo pulso, evitando que corram para a pista.

Calçada / passeioCalçada / passeio PistasCanteiro centralPista

Art .29 - CTB: O trânsito de ve-
ículos nas vias terrestres aber-
tas à circulação obedecerá às 
seguintes normas:
(...)
Parágrafo segundo: respeita-
das as normas de circulação 
e conduta estabelecidas neste 
artigo, em ordem decrescente, 
os veículos de maior porte se-
rão sempre responsáveis pela 
segurança dos menores, os 
motorizados pelos não motori-
zados e, juntos, pela incolumi-
dade dos pedestres.
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2.2) Atravessando a rua:

• Antes de iniciar a travessia, olhe para os dois lados e mantenha o olhar 
direcionado para o fluxo de trânsito até chegar à calçada oposta;
• Utilize sempre a faixa de pedestres, as passarelas e as passagens subterrâneas 
quando existirem. Em geral, serão os meios mais seguros para a travessia;
• Atravesse sempre em linha reta, não passe pelos espaços entre os carros 
parados para não dificultar a visão dos motoristas. Evite curvas e lombadas pela 
dificuldade de visibilidade para motoristas e pedestres;
• Com crianças, idosos ou portadores de deficiência, certifique-se de que o tempo 
para cruzar a pista é suficiente para a condição de mobilidade deles.
• Sempre que possível, ofereça ajuda aos que mais necessitarem. Trata-se de um 
ato de segurança no trânsito, cidadania e solidariedade.   

Vamos trabalhar pela afirmação (ou reafirmação) da existência do pedestre, a mais antiga qualificação 
humana do mundo. Da existência e dos direitos que lhe são próprios, tão simples, tão naturais e que se 
condensam num só: o direito de andar, de ir e vir, previsto em todas as constituições... o mais humilde e o 
mais desprezado de todos os direitos do homem. Com licença: queremos passar.
(Carlos Drummond de Andrade - “Direito de Ir e vir” -1982)

3) O Passageiro
Os passageiros dos transportes coletivos e particulares também podem auxiliar na segurança do 

trânsito. Seu comportamento é muito importante para evitar acidentes. Alguns procedimentos simples 

facilitam muito a vida de todos:

3.1) No coletivo

• Espere o transporte de maneira organizada. De preferência, em fila e afastado 
do meio fio.
• Aguarde a completa parada do veículo para embarque e desembarque;
• Não viaje com o braço ou a cabeça para fora da janela;
• Se estiver em pé, segure-se de modo manter-se firme e não incomodar os 
demais. Evite permanecer nos degraus, pois arrisca a própria segurança e 
atrapalha outros passageiros;
• Respeite o motorista e o cobrador do coletivo. Evite que eles tenham de desviar 
a atenção do trânsito para dedicá-la a você;
• Ao descer do ônibus não atravesse na frente dele. Vá para a calçada, espere-o 
seguir e só então atravesse;
• Ceda lugar a pessoas idosas, gestantes ou portadores de deficiência. Seja legal, 
faça o bem e agradeça por estar com saúde e em condições físicas de fazê-lo!

3.2) No automóvel:

• Use sempre o cinto de segurança. Não espere que o motorista tenha de lhe 
pedir que o ponha. Entre no carro e afivele o cinto;

BOX DE REALIDADE

• Não atire nenhum tipo de lixo pela janela e nem ande com o braço para fora. 
Embora esses procedimentos pareçam não exercer influência direta no motorista 
do veículo, influenciam negativamente no trânsito como um todo;
• Com crianças, siga rigorosamente as leis de trânsito: menores de 10 anos no 
banco traseiro, em cadeirinhas apropriadas para cada idade ou usando o cinto 
de segurança quando já tiverem altura adequada para o cinto não passar pelo 
pescoço delas, o que pode causar graves danos em caso de acidentes.
• Evite conversas desagradáveis com o motorista. Não lhe peça para “aumentar 
o som”, cometer “pequenas” infrações de trânsito ou “dar uma paradinha” para 
desembarque em locais perigosos ou proibidos. Nem dê opiniões sobre sua forma 
de dirigir. Nesse momento ele está lhe fazendo uma gentileza. Comporte-se como 
uma visita educada e facilite-lhe a vida;

3.3) Na motocicleta:

• Use o capacete de segurança afivelado sob o pescoço;
• Evite conversar com o motorista e distrair-lhe a atenção. Siga todas as 
orientações que ele lhe der. Lembre-se, sua segurança depende inteiramente 
das atitudes dele.
• Use roupas adequadas ao deslocar-se em motocicleta. Evite sandálias, saias ou 
roupas que não o protejam do frio e causem desconforto durante a viagem. Não leve 
mochilas ou bagagens muito grandes e pesadas, que possam desequilibrar a moto.

Até o mês de junho de 2009, constam no município de São Gonçalo:
• 119.203 automóveis
• 22.116 motocicletas
• e... 2481 ônibus!                                                                        
Fonte: DETRAN-RJ

4) O Ciclista

Andar de bicicleta é uma delícia! O exercício saudável 

ao ar livre melhora o humor e renova as energias. Mas é preciso 

saber que conduzir uma bicicleta na via pública também implica 

se sujeitar a direitos e deveres, uma vez que o CTB a considera 

como um veículo não motorizado e a inclui na legislação. O 

ciclista precisa ser respeitado pelos demais veículos, assim 

como cumprir todas as normas e leis de trânsito. Atenção ao 

artigo 68 do CTB:

Art. 68 - É assegurada ao pedestre a uti-
lização dos passeios ou passagens apro-
priadas das vias urbanas e dos acosta-
mentos das vias rurais para circulação, 
podendo a autoridade competente per-
mitir a utilização de parte da calçada 
para outros fins, desde que não seja 
prejudicial ao fluxo de pedestres.

Parágrafo primeiro - O ciclista desmon-
tado empurrando a bicicleta equipara-se 
ao pedestre em direitos e deveres.
(...)
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  Algumas dicas poderão ser de grande utilidade, tanto para você quanto para os demais que 

compartilham o espaço público no trânsito:

• Trafegue sempre nas ciclovias ou ciclofaixas. Caso elas não existam, mantenha-
se sempre à direita e próximo ao meio-fio, sempre na mesma mão de direção do 
trânsito;

• Se precisar usar acostamentos, 
fique o mais distante possível da faixa 
de rolamento e preste atenção aos 
pedestres que também podem usar esta 
via em casos excepcionais;
• Não pegue “carona” na traseira dos 
veículos. É perigoso para você para eles;
• Ceda a preferência nos cruzamentos;
• Ande em fila única, mesmo em grupos. 
Deixe para conversar quando estiverem 
parados e em segurança;
• Use roupas claras à noite e, se possível, 
instale adesivos refletivos na bicicleta e 

nas roupas;
• Faça revisões constantes em sua bicicleta, verificando freios, estado dos pneus 
e outros itens de segurança de trânsito;
• Use equipamentos de segurança como capacete, meia, joelheira, cotoveleira 
e luvas que ajudarão a reduzir o impacto em caso de acidentes assim como a 
gravidade das lesões;
• Sinalize suas manobras de conversão à direita, à esquerda ou parada.
• Tenha cuidado ao passar por outros carros parados, pois eles podem abrir a 
porta sem olhar e causar um acidente;
• São equipamentos obrigatórios para bicicletas: campainha, espelhos refletores 
dianteiros e traseiros e refletores nos pedais. A forma de punição para ciclistas 
que não obedecerem a estas regras ainda não foi regulamentada. Entretanto, 
são providências que visam acima de tudo à própria segurança do ciclista. Não 
é preciso esperar pela regulamentação para se proteger!
• Respeite os pedestres como você quer ser respeitado pelos veículos. A 
reciprocidade no trânsito é uma das atitudes que comprovadamente o tornam 
menos violento e mais seguro.

5) O Condutor de veículo de tração animal
O Código de Trânsito Brasileiro também fez previsão para este tipo de transporte, tão comum no 

interior de nosso país. Vejamos algumas definições:

• Carro de mão: veículo de propulsão humana utilizado no transporte de pequenas cargas;

VOCÊ SABIA

Curiosidade: ciclofaixa é área destinada 

ao trânsito de bicicletas e não conta com 

barreira física para separá-la do fluxo dos 

automóveis. Já a ciclovia tem barreira física. 

Existem também vias de uso compartilhado 

entre ciclistas e pedestres. Devem estar 

sinalizadas e o ciclista precisa redobrar a 

atenção e andar em velocidade adequada 

ao local e ao fluxo dve pessoas em trânsito, 

visando evitar acidentes.

• Carroça: veículo de tração animal destinado ao transporte de carga;

• Charrete: veículo de tração animal destinado ao transporte de pessoas;

       Sabemos que muitos indivíduos têm como trabalho o recolhimento de materiais para 

reciclagem. É um trabalho digno e precisa ser muito valorizado, pois ajuda a preservar nosso planeta. 

Muitas vezes, esse tipo de trabalho necessita utilizar carros de mão, conhecidos como “burros-sem-rabo”. 

Não existe uma previsão específica no CTB para os mesmos, mas a forma com que devem se portar nos 

deslocamentos assemelha-se à dos demais veículos lentos: pela direita da pista, junto à guia da calçada 

(meio-fio) ou acostamento. É importante que os condutores destes veículos procurem seguir as normas 

gerais de circulação, para a sua própria segurança e a dos outros também.

6) O Motociclista
A partir do final da década de 1960, as motocicletas começaram a chegar ao Brasil importadas 

do Japão - Suzuki, Yamaha e Honda. A sensação de liberdade que trouxeram caiu no gosto do brasileiro 

e ano após ano, entre períodos de baixa e alta no mercado automobilístico, elas acabaram por se firmar 

como um veículo popular, versátil, ágil, barato e econômico que serve tanto ao lazer como ao trabalho. 

Para enfrentar os congestionamentos das grandes cidades é a opção de milhares de motoristas.

 Apesar de tantas qualidades, a motocicleta também tem um aspecto que merece reflexão: a 

maioria dos acidentes envolvendo motos gera vítimas graves ou óbitos, porque nesse tipo de veículo 

não existe nenhuma proteção à pessoa, a não ser as próprias roupas. Em caso de acidente, é o corpo 

que recebe o primeiro impacto. Além disso, por ser um veículo pequeno, é alvo de muito desrespeito 

no trânsito. Motoristas de veículos maiores constantemente não dão passagem às motos nem sequer 

conseguem enxergá-las em condições de visibilidade ruim (chuva, noite, neblina, ofuscamento pelo sol, 

etc.) ou se ela estiver no “ponto cego” do carro. Por estes motivos, fique atento a algumas dicas para a 

condução de veículos de duas rodas:

6.1) Roupas e materiais adequados para proteção individual:

Utilize sempre o capacete fechado com viseira ou óculos de proteção devidamente afivelados. 

Só compre capacetes com o selo do INMETRO, pois é sua segurança de um produto testado para as 

condições de impacto causadas por um acidente de moto. Aqueles do tipo “coquinho” não são eficazes 

em casos de queda ou colisão. Exija que o “carona” também os use. Capacete amarrado na garupa, 

pendurado no braço, no cotovelo, seja qual for o lugar, além de não proteger o motociclista não o livra 

da multa. Capacete é para ser usado apenas na cabeça. Usar o equipamento de segurança demonstra 

maturidade e responsabilidade.

Jaquetas, botas, calças grossas, luvas e capas de chuva protegem o motociclista. Além de evitar 

o frio, também impedem que sensações térmicas, como as geradas por pés e roupas molhadas, desviem-

lhe a atenção do trânsito. Em caso de queda é sempre uma proteção extra;

Também é importante a instalação de antenas “corta-pipa”, que evitam que linhas com cerol 

atinjam o pescoço do motorista.
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6.2) Comportamentos e atitudes seguras no trânsito

Não se arrisque a dirigir uma motocicleta sem estar habilitado. As aulas de autoescola são 

importantes porque chamam atenção para uma gama de informações sobre direção defensiva, sinalização 

e procedimentos de segurança que os sem habilitação não têm. Além disso, existe uma diferença enorme 

entre saber operar uma máquina, ou seja, neste caso um veículo, uma motocicleta, e saber fazê-lo com 

segurança e técnicas adequadas, compartilhando a via urbana com os demais motoristas e pedestres. 

Só dirija motocicleta se tiver carteira categoria “A”. Carteira para carro, 

caminhões, ônibus ou carretas não permitem a condução de motocicletas. 

Veja o que diz o CTB - Código de Trânsito Brasileiro:

• Não transporte na garupa crianças menores de 7 anos, 
nem mais velhas, que não tenham condições de se segurar;
• Transite sempre com o farol aceso, mesmo de dia, pois 
facilita muito a visibilidade da moto para os veículos;
• Evite permanecer nos chamados “pontos cegos” dos 
carros, que normalmente é a diagonal direita do automóvel;
• Não dirija fazendo ziguezagues entre os carros e as faixas 
de trânsito. É perigoso para você e os carros;

• Respeite sempre a sinalização e as leis de trânsito;
• Respeite o direito e a vez dos outros veículos no trânsito. Não pelo fato de a 
motocicleta ser pequena e ágil que sempre terá prioridade em tudo, fazendo, com 
essa finalidade, manobras perigosas. É comum, inclusive, ver muitos acidentes 
em cabines de pedágio, porque o carro não deu a vez à moto ou porque a moto 
precipitou-se à frente do carro, querendo passar antes.          

Cuide bem de sua moto, respeite a lei, aja com segurança e...

Evite acidentes!

                   
Pelas mesmas características de agilidade e velocidade que fazem muita gente optar pela 

motocicleta, um “público” bastante indesejado também tem empreendido ações condenáveis nesses 

veículos: são criminosos que usam motocicletas roubadas de outras pessoas para assaltar. Por isso, as 

motocicletas são alvo constante de abordagens policiais.

Das infrações:
Art.162-  Dirigir veículo:
(...)
III - com Carteira Nacional de 
Habilitação ou Permissão para 
Dirigir de categoria diferente 
da do veículo que esteja con-
duzindo:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (três 
vezes) e apreensão do ve-
ículo;
Medida administrativa - re-
colhimento do documento 
de habilitação.

6.2.1) Ao ser abordado por policiais

• Ao receber uma ordem de parar, pare imediatamente;
• Antes mesmo de tirar as mãos do guidão, escute com toda atenção o que o 
policial vai lhe solicitar e só então faça o que ele lhe pedir. Não faça movimentos 
bruscos e ensine ao “carona” os mesmos procedimentos.
• Não questione o policial no início da abordagem. Lembre-se que se trata de 
um profissional da segurança pública responsável, que possui informações que 
você não. Ele pode estar à procura de um veículo com as mesmas características 
ou até fazendo uma abordagem preventiva. Em ambos os casos, é dever do 
profissional zelar pela segurança de todos. Deixe-o trabalhar e colabore com a 
fiscalização. Caso seja necessário algum esclarecimento, tire suas dúvidas ao 
final da fiscalização.

7) O  Motorista de automóvel
Dirigir um automóvel sempre fez parte do sonho de milhares de jovens no mundo. No Brasil, só 

é possível tirar a CNH - Carteira Nacional de Habilitação - aos 18 anos, mas muitos jovens insistem em 

dirigir antes de completar a idade permitida. Como já explicado no caso da motocicleta, saber operar 

tecnicamente um carro não é o mesmo que saber dirigir. Saber dirigir implica conhecer a legislação de 

trânsito, suas regras e os princípios de direção defensiva para, ao dividir o espaço público, o motorista 

possa agir com segurança, preservando a vida e o patrimônio, assim como os dos demais.

O capítulo III do CTB é dedicado às normas gerais 

de circulação e conduta, das quais destacamos 

algumas para nossa análise. Primeiro, veremos 

algumas dicas e depois alguns artigos do Código de 

Trânsito Brasileiro:

7.1) Dicas de segurança importantes:

• Mantenha distância de segurança do 
veículo à frente. É isto que vai garantir 
seu domínio do veículo em caso de 
freadas bruscas;
• Certifique-se de que está em boas 
condições para dirigir. Ao volante, o 
sono e o consumo de remédios ou 
de bebidas alcoólicas diminuem os 
reflexos, além de incapacitar o motorista 

para uma direção segura. O tempo de reação de uma pessoa em boas condições 
de saúde e descansada é de 3 segundos. Dependendo do estado físico em que se 
encontrar, este tempo pode prolongar bastante a aumentar os riscos de colisão 
em casos de parada súbita do trânsito ou de alguma outra condição adversa;

VOCÊ SABIA

Curiosidade: “Desde 1902, há um decreto 

no Rio de Janeiro que exige exame para 

condutoes e veículos, mas somente em 

1906 os cariocas podem ser avaliados pela 

comissão examinadora oficial, que inicia 

seus trabalhos em 8 de janeiro, aprovando 

Manuel Borges, com seu Panhard et 

Levassor, Ernani Borges com seu Decauville, 

Francisco Leite de Betencourt Sampaio 

Junior, com seu Darracq, e José de Almeida, 

sem veículo definido” José Luiz Vieira em A 

História do Automóvel - Vol.1
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BOX DE REALIDADE

• Mantenha sempre a atenção difusa, ou seja, não focada para nenhum ponto 
específico, mas ciente de tudo o que acontece à sua volta. Se houver crianças, 
idosos ou portadores de necessidades especiais redobre a atenção, pois eles 
podem não ter condições de avaliar os perigos do trânsito;
• Respeite os limites máximos de velocidade e saiba adequar estes limites às 
condições de tempo, visibilidade e fluxo de trânsito com bom senso;
• Use sempre o cinto de segurança e faça com que todos os passageiros o ponham 
também, inclusive os no banco traseiro. Para isto, deixe-os sempre disponíveis e 
limpos, em cima do banco. Lembre-se que o motorista é o responsável por todos 
no veículo.

7.2) Algumas infrações a ser evitadas:

(fonte: site do DETRAN PR)

• Dirigir e falar ao celular
O motorista que fala ao celular enquanto dirige tem quatro vezes mais chances 
de envolver-se em acidentes. Estudos demonstram que a pessoa que fala ao 
celular enquanto dirige tema sua atenção retardada em 50%, além de atrapalhar 
o manuseio da direção.
Infração média: 4 pontos

• Beber e dirigir
A combinação de álcool e direção é a responsável por 50% das mortes em 
acidentes de trânsito. O consumo de álcool retarda os reflexos, dificulta as ações 
rápidas e precisas em situações inesperadas e diminui a noção de risco e perigo. 
O infrator está sujeito a processo criminal e pena de detenção que varia de 6 
meses a 3 anos.
Infração gravíssima: suspensão do direito de dirigir 

• Furar sinal vermelho
A maioria dos acidentes de trânsito acontece em cruzamentos sinalizados com 
semáforos ou placas de preferencial.
Infração gravíssima: 7 pontos

• Excesso de velocidade
Transitar em velocidade acima da máxima permitida para o local, independente 
do tipo de via, tem as seguintes penalidades:

Se for superior à máxima em até 20%:
Infração média: 4 pontos

Se for superior à máxima entre 20% e 50%:
Infração grave: 5 pontos

Se for superior à máxima em mais de 50%:
Infração gravíssima: suspensão do direito de dirigir

• Participar de “pegas” ou “rachas”:
Participar de racha é uma atividade de alto risco. Criminalmente, o motorista que 
participa de racha está sujeito a uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos.
Infração gravíssima: suspensão do direito de dirigir e remoção do veículo

• Dirigir sem ter carteira de habilitação
A pessoa que for flagrada dirigindo sem ter carteira de habilitação ou permissão 
para dirigir comete uma infração gravíssima (apreensão do veículo e multa). 

O proprietário que permite que uma pessoa não habilitada dirija seu veículo 
comete uma infração gravíssima. O motorista flagrado dirigindo com carteira de 
habilitação vencida há mais de 30 dias comete uma infração gravíssima, tem a 

carteira recolhida e seu veículo fica retido até a apresentação de um condutor 

habilitado.

As cinco infrações mais cometidas até junho de 2009 no estado do Rio de Janeiro:
1- velocidade superior até 20% da permitida art.218 inc. i 

2- desobedecer sinal vermelho ou parada obrigatória 

3- velocidade superior em mais de 20% até 50% da permitida art.218 inc. ii 

4- estacionar veiculo sobre a calcada ou faixa de pedestre 

5- dirigir veiculo utilizando telefone celular 

Fonte: DETRAN-RJ

7.3) Sinalização de trânsito  básica

É muito importante que, tanto pedestres quanto motoristas conheçam algumas sinalizações 

básicas, para que, sabendo identificá-las, possam agir da forma mais segura possível. Abaixo, selecionamos 

algumas:

A cor amarela na sinalização horizontal indica que a rua tem duas 

mãos de direção. Ser segmentada indica que ultrapassagens 

podem ser feitas em ambos os sentidos.
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A faixa amarela dupla contínua indica que existem duas mãos 

de direção e que é proibido ultrapassar em ambos os sentidos. 

Na fotografia, um motorista não obedeceu a sinalização.

Linhas brancas indicam que o trânsito flui em um único sentido. 

No trecho em que são segmentadas, indicam que é possível 

ultrapassar ou transpor faixas. No trecho em que é 

contínua, estas ações são proibidas. A faixa perpendicular  à 

faixa de pedestres é a faixa de retenção de trânsito, atrás da 

qual os veículos devem parar.

Marcas de canalização ajudam a organizar o trânsito, 

proporcionando maior segurança e fluidez nos acessos às vias. 

Andar ou transpor estas marcas é infração de trânsito.

8) Trânsito e Cidadania
Uma das definições que se pode dar ao conceito de cidadão é o de uma pessoa consciente de 

seus papéis na sociedade, que exerce seus direitos e deveres com dignidade. As normas sociais em geral 
foram criadas para que as pessoas pudessem conviver em sociedade de maneira pacífica e organizada.

No trânsito, a obediência às normas torna-se fundamental, visto que nesse espaço, além da 
organização dos veículos e pedestres, se trata de um valor ainda maior, que é a preservação da vida 
de todos. Seguir as normas de trânsito significa diminuir em muito a possibilidade de acidentes, e em 
consequência, a morte de muitos inocentes. No trânsito, a obediência às normas torna-se fundamental, 
visto que nesse espaço, além da organização dos veículos e pedestres, se trata de um valor ainda 
maior, que é a preservação da vida de todos. Seguir as normas de trânsito significa diminuir em muito a 
possibilidade de acidentes, e em consequência, a morte de muitos inocentes.

Nas grandes cidades a mobilidade urbana é sempre problemática, devido ao grande número 
de veículos em circulação e das pressões de tempo e deslocamento a que se submetem as pessoas. A 
situação dos transportes públicos, que não atendem igualmente as áreas da cidade, ou muitas vezes o 
fazem de forma precária, incentiva o uso de transportes particulares e agrava o quadro, fazendo com que 
haja mais veículos nas ruas e gerando ainda mais lentidão e congestionamento. Outros fatores, como 
enchentes em vias importantes causadas por entupimentos de bueiros, falta de iluminação pública e 
planejamento urbano inadequado, contribuem para aumentar cada vez mais os conflitos inerentes ao 
trânsito: muitos cidadãos se deslocando ao mesmo tempo, com crenças, necessidades, tempo e destinos 
diferentes fazem com que o trânsito seja um espaço social de conflito, mas que pode ser administrado.

É muito importante que os órgãos públicos tomem providências para dar fluidez ao trânsito, 
zelando pela conservação das vias, da iluminação pública, da conservação dos equipamentos eletrônicos 
de controle de tráfego, entre outros. Também é importante que os órgãos de fiscalização trabalhem com 
dedicação e façam valer as leis de trânsito, sinalizando, multando, operando radares e exercendo suas 
atividades com regularidade. Mas sabe quem é o mais importante em todo este processo? Você!

As normas são feitas para todos os cidadãos, para que todos se beneficiem igualmente dela. Uma 
boa maneira de colaborar com o trânsito seguro é obedecer às regras de trânsito, seja como pedestre, 
passageiro ou motorista.

Sempre ouvimos falar: “Se cada um fizer a sua parte, tudo vai funcionar.” Mas será que sabemos 
exatamente qual é a nossa parte? No trânsito, o problema do todo também é nosso problema. Se 
soubermos que uma rua, pela qual sempre passamos, enche toda vez que chove e em consequência dessa 
enchente acontecem vários acidentes, que tal tomar a iniciativa de ligar para o órgão responsável, relatar 
o problema e solicitar o reparo necessário? E se conhecermos alguém que sempre atravessa ruas de uma 
forma perigosa, que tal orientá-la?

No trânsito, muitas vezes é necessário ir um pouquinho além do que imaginamos ser “a nossa 
parte” e entendê-lo como um todo, como um espaço público compartilhado em que vidas podem ser 
poupadas se houver, além de obediência individual às leis, solidariedade e amor ao próximo.

SITES
• www.detran.rj.gov.br
• www.denatran.gov.br
• www.volvo.com.br 
LIVROS
• CTB - Código de Trânsito Brasileiro
• A História do Automóvel vol.1 e vol.2, de José Luiz Vieira. Editora Alaúde: São Paulo, 2008
FILMES
• “Os 12 Trabalhos” Sinopse: Recém-saído da Febem, Heracles (Sidney Santiago) tenta superar seu 
passado em busca de um serviço honesto como motoboy . Para conseguir o emprego, o adolescente 
tem de realizar doze tarefas cruzando todos os bairros paulistas e suas armadilhas. Uma leitura 
contemporânea do mito de Hércules no caos urbano de São Paulo. Ano 2007. Distribuidora: 
Califórnia Filmes
• “Motoboys - Vida Loca” Sinopse: A vida de cinco motoboys, entre eles uma motogirl, revelando 
sua intimidade, comportamento, medos e sonhos. Diversas autoridades paulistanas foram 
entrevistadas, tais como o arquiteto e urbanista Paulo Mendes da Rocha, o apresentador Serginho 
Groisman, o jornalista Gilberto Dimenstein, o psicanalista Jacob Goldberg e ainda médicos, taxistas 
e motoristas em geral. Todos personagens da história cotidiana de São Paulo que se encontram 
diariamente no trânsito. Ano 2004
MÚSICAS
• O Passageiro (The Passenger) : Capital Inicial
• O Dia que não terminou: Detonautas
• Vital e sua Moto: Os Paralamas do Sucesso
• Papai me empresta o carro: Rita Lee
• O Calhambeque: Roberto Carlos e Erasmo Carlos

PARA PESQUISAR
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ATIVIDADES CAPITULO VI 
Educação no trânsito

Discutir situações de trânsito vivenciadas por um ou mais alunos e propor soluções baseadas na legislação, 

nos conceitos de cidadania e solidariedade;

Pedir aos alunos que levem recortes de jornais ou revistas acerca de situações de trânsito e discuti-las 

dentro dos mesmos parâmetros;

Analisar músicas e poemas que tenham o trânsito como tema. Propor a composição de peças artísticas pelos 

alunos, que podem ser músicas de composição própria, paródias, desenhos, cartazes, entre outros.

Criar uma campanha de segurança de trânsito no âmbito do curso, que pode utilizar os materiais produzidos 

acima.

O texto e o poema a seguir podem ser utilizados para as atividades sugeridas em classe:

CONVIVÊNCA E CIDADANIA
Trânsito é microcosmo de nossa sociedade
            

Em qualquer país do mundo, o sistema de trânsito é um formidável laboratório de psicologia e interação 

social. Ao tomar uma condução, ao dirigir seu automóvel ou simplesmente caminhar a pé, o indivíduo 

ingressa numa rede complexa de relações humanas. 

O trânsito é o “mundo da rua” por excelência. Ao contrário do “mundo da casa”, ele é um universo de 

convivência entre estranhos - um espaço público compartilhado por gente que não se conhece pessoalmente, 

que tem seus próprios objetivos e que depende das ações e reações dos demais para alcançá-los. 

Quando as coisas funcionam, o comportamento das partes é consistente, com bom desempenho do todo. 

Dadas as restrições do sistema viário, os objetivos de cada um são alcançados no menor espaço de tempo, 

ao menor custo e com o máximo de segurança. (...)

O problema é que nem sempre as coisas funcionam. O comportamento das partes pode se combinar de tal 

forma que acabe sacrificando e até mesmo arruinando o desempenho do todo. Em vez do equilíbrio dinâmico 

da rua civilizada, o que prevalece é uma espécie de guerra surda e suicida de egoísmos.

Ninguém abre mão do que deseja ou precisa fazer - chegar ao trabalho, fazer entregas, ir às compras, buscar 

os filhos, ou seja lá o que for. Os fins não importam. Como disse o poeta, “tudo vale á pena quando a alma 

não é pequena”.
Fonte: Folha de são Paulo, 05/06/1994 - Eduardo Gianette da Fonseca

Ser prudente não é ser careta!
Rosenilse Fava Cereser

Quando andamos pelas ruas como pedestres,

Temos que prestar muita atenção,

Pra evitar um grande acidente,

Pra não machucar gente como a gente,

Quando andamos pelas ruas com motocicletas,

Todos os cuidados devem ser tomados.

O capacete leve na cabeça,

Não devemos por em outro lugar.

Como o pé, a perna e o cotovelo,

Que devem servir para conduzir

Mas com imprudência pode nos ferir.

Quando andamos de skate e bicicleta,

Um lugar seguro devemos procurar,

Quando caminhamos por vias e avenidas,

As leis dos veículos servem para nós,

Pra evitar um grande acidente,

Pra não causar um grande mal estar.

(Apostila de capacitação de Recursos Humanos do DETRAN/RJ - 2007)
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“Encontrei hoje em ruas, separadamente, dois amigos meus que se haviam zangado um com o outro. 
Cada um me contou por que se haviam zangado. Cada um me disse a verdade. Cada um me contou 
as suas razões. Ambos tinham razão. Ambos tinham toda a razão. Não era que um via uma coisa e 
outro outra, ou que um via um lado das coisas e outro um lado diferente. Não: cada um via as coisas 
exatamente como se haviam passado, cada um as via com um critério idêntico ao do outro, mas cada 
um via uma coisa diferente, e cada um, portanto, tinha razão.
Fiquei confuso com esta dupla existência da verdade!!”
Trecho extraído do “Livro do Desassossego” de Fernando Pessoa 

Introdução
Neste capitulo trazemos uma forma inovadora de olhar o conflito e de como lidar com ele. 

Percebendo-o como possibilidade de evolução, crescimento e aprendizagem. Nele convidamos a todos a 

aprender a dialogar e a ter uma postura construtiva frente aos conflitos que aparecem no dia-a-dia. 

Conflito
Se perguntarmos na rua a qualquer pessoa o que é conflito, ou qual a sua ideia de conflito, 

será comum ouvirmos uma resposta que associe a palavra a questões negativas como desavença, 

luta, combate, guerra Estas definições também são as mesmas que vamos encontrar no dicionario. É 

fácil perceber, na nossa sociedade, a dificuldade de pensar em conflito sem lembrar violência, e em 

consequência sentimentos, como medo, raiva, sofrimento, angustia, desamparo e impotência. Trata-se 

de uma forma comumente arraigada de se pensar o conflito: algo negativo a ser evitado. Todos acreditam 

que o conflito leva a situações de perda.

Como visto nos capítulos anteriores, vivemos numa sociedade 

plural, rica, diversa e que, por isso mesmo, é comum as pessoas terem 

opiniões, interesses e objetivos distintos. Quando estes interesses ou 

opiniões distintas colidirem entre si é que surgirá o conflito. Trata-se, 

portanto, de um fenômeno próprio das relações humanas, faz parte da 

dinâmica natural da vida em sociedade. Acontecem por causa de posições 

divergentes em relação a algum comportamento, necessidade ou 

interesse comum. As incompreensões, as insatisfações e as frustrações 

consistem nos fatores que são geradores de conflitos.

Observe que o conflito não é ruim em si mesmo. Pode ser aproveitado como oportunidade para a 

solução de problemas, como fator de conhecimento e evolução. O que vai determinar suas consequências 

é a forma como são solucionados, ou seja, a maneira como são encarados e administrados.

CAPITULO VII
Mediação de Conflitos*

Porém, será que essas pa-
lavras simbolizam o con-
ceito de conflito em si? Ou 
será que simbolizam as 
consequências deste quan-
do é mal administrado?

Conflitos não são, necessa-
riamente, negativos!!!

Longe de ser disfuncional, é elemento essencial na formação e manutenção de grupos. Além 

de estimular o interesse e a curiosidade, é um meio pelo qual os problemas são equacionados e se 

buscam soluções. O conflito pode ser visto como a raiz das mudanças pessoais e sociais, estabelecendo 

identidades e diferenças.

Torna-se prejudicial quando os mecanismos utilizados para a resolução são inadequados, podendo 

retirar do conflito o que ele tem de melhor, a capacidade de gerar satisfação de interesses e resoluções 

construtivas.

Os dois tipos de conflitos, construtivo e destrutivo, positivo ou 

negativo, emergem em função do grau de cooperação e de competitividade 

das partes dentro do processo de resolução. O conflito negativo (ou 

destrutivo), se dará quando o processo adotado para a resolução for 

competitivo, e o resultado final dividirá as partes entre perdedores e 

ganhadores, alimentando, assim, novos conflitos. 

O problema é que, quando as pessoas não estão preparadas para 

lidar com os conflitos, estes podem ser transformados em confronto, violência.

Atualmente, saber como lidar com conflitos é uma habilidade fundamental e determinará 

nosso sucesso diante dessa realidade em constante mudança. Tal habilidade incluirá a adoção de uma 

comunicação positiva e da atenção à forma como nos relacionamos com as pessoas.

CONFLITO NEGATIVO OU DESTRUTIVO CONFLITO POSITIVO OU CONSTRUTIVO 

Briga, discussão, antagonismo, quebra no 
relacionamento

Possibilidade de diálogo e continuidade do 
relacionamento 

Fixação em torno de uma ideia única Convívio com o diferente

Polarização entre bem e mal, certo e  errado
Exposição de pontos de vista diversos, mas não 
excludentes

Interesses incompatíveis Interesses complementares

Algo excepcional, que encerra o relacionamento
Algo natural, que ocorre em qualquer 
relacionamento e o enriquece

Visão restrita, limitada Visão ampla, múltipla

Contexto antagônico Contexto colaborativo

Isto OU aquilo Isto E aquilo

Relação perde-ganha Relação ganha-ganha

Estagnação, impasse entre posições diferentes 
que não cria nada e impede novas ideias

Avanço, possibilidade de se criar novas 
perspectivas a partir de um patamar diferente.

É Importante lembrar que 
uma das principais carac-
terísticas do conflito é a 
bipolaridade, ou seja, para 
que ele possa existir, cada 
parte envolvida, à sua ma-
neira, colaborou para sua 
existência. 
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Porém, mesmo ciente da capacidade construtiva do conflito, e das habilidades necessárias para 

lidar com o mesmo, nem sempre será fácil, ou mesmo possível utilizá-las. A hostilidade de alguma das 

partes, ou ainda nossa própria dificuldade em lidar com nossas frustrações, tristezas, angústias ou raivas, 

pode dificultar ou impedir um entendimento direto.

É nesse momento que se fará necessário contar com o apoio de 

uma terceira pessoa, um facilitador para ajudar as partes a recuperarem 

o diálogo e o entendimento.

Mediação 
A palavra mediação significa intervenção, e no processo de mediação essa intervenção se dará 

para que se busque uma solução pacífica e qualificada para o conflito.

A proposta da mediação é tentar estabelecer um ponto de equilíbrio na controvérsia, aproximando 

as partes e captando os interesses que ambas têm em comum, com a finalidade de se chegar a uma 

solução que seja a mais justa para as mesmas, sob a supervisão e auxílio de um mediador. Na mediação, 

o poder para que se alcance um acordo está nas próprias pessoas envolvidas no conflito.

Explicando melhor, mediação é uma forma de tentativa de resolução de conflitos mediante um 

terceiro, estranho ao conflito, que atuará como uma espécie de “facilitador”, sem, entretanto, interferir 

na decisão final das partes que o escolheram.

A palavra-chave do processo de mediação é DIÁLOGO, e é esse o foco do mediador: ajudar as partes 

em conflito a restabelecerem um diálogo construtivo, amigável, a ampliarem a comunicação de forma a ter uma 

maior compreensão das raízes do conflito e a identificarem em conjunto a melhor solução para o mesmo.

O processo de mediação tem características bem próprias, que são:
• Voluntariedade: Ninguém participa de um processo de mediação a não ser mediante sua 

própria vontade, de forma absolutamente livre. As pessoas aceitam ou buscam porque querem e confiam 

que poderão obter um resultado satisfatório.

• Não-Adversariedade: Como o próprio nome diz, na mediação não há adversários, as partes 

não entram nesse processo para se colocar em posição de confronto. Em tal contexto, não haverá um 

ganhador e um perdedor e sim dois ganhadores. O processo funcionará como um redutor de hostilidade, 

encorajando as partes a cooperarem e comunicarem entre si. Por isso mesmo, a mediação tem o efeito de 

conter a escalada da disputa e o antagonismo.

• Presença de um Terceiro Imparcial (Mediador): a função do mediador é facilitar a criação 

de uma nova dinâmica e se constitui em grande ajuda na resolução do processo. A intervenção se dá de 

forma a dirigir a mediação, possibilitando e facilitando a comunicação com técnicas desenvolvidas para 

essa finalidade. O mediador deverá se posicionar de forma a não manifestar qualquer favoritismo ou 

preconceito com relação a palavras, ações, ou aparência. É importante saber que imparcialidade implica 

comprometimento de ajuda a todas as partes na movimentação em direção a um acordo.

• Autoridade das Partes: As partes têm o poder de elaborar, discutir, e decidir qual solução 

deverá ser aplicada ao caso. São responsáveis não só pelo resultado, mas também pelo próprio andamento 

do processo. Nenhuma solução poderá ser imposta a nenhuma das partes.

Esse facilitador é o 
MEDIADOR!

• Confidencialidade: O processo de mediação é confidencial, 
sigiloso, ou seja, tanto as partes quanto o mediador não poderão expor 
a terceiros aquilo que for tratado, dito, revelado e conversado durante 
o processo.

• Informalidade e Flexibilidade: Pelo que já vimos, percebe-se 
que a mediação não se enquadra num processo rígido, formal e pré-
estabelecido. Sua estruturação dependerá basicamente das partes, da 
situação e da substância das questões a serem discutidas.

O Mediador
A prática da mediação requer conhecimento e treinamento específico de técnicas próprias, 

devendo o mediador qualificar-se e aperfeiçoar-se, melhorando continuamente suas atitudes e habilidades 
profissionais. Deve preservar a ética e a credibilidade do instituto da mediação por meio de sua conduta.

O mediador pautará sua conduta nos seguintes princípios: imparcialidade, credibilidade, 
competência, confidencialidade, e diligência.

• Imparcialidade: condição fundamental ao mediador; não pode existir qualquer situação ou 
relacionamento capaz de afetar sua imparcialidade; deve procurar compreender a realidade dos mediados, 
sem que nenhum preconceito ou valor pessoal venha a interferir no seu trabalho.

• Credibilidade: O mediador deve construir e manter a credibilidade perante as partes, sendo 
independente, franco e coerente.

• Competência: Capacidade para mediar a controvérsia existente. Por isso o mediador só deverá 
aceitar a tarefa quando tiver as qualificações necessárias para conduzir o processo de mediação.

• Confidencialidade: Assim como às partes, ao mediador 
também se obriga a confidencialidade. Os fatos, situações e propostas, 
ocorridos durante a mediação, são sigilosos e privilegiados. 

• Diligência: Cuidado e a prudência para a observância 
da regularidade, assegurando a qualidade do processo e cuidando 
ativamente de todos os seus princípios fundamentais.

Para que haja um real am-
biente colaborativo, a me-
diação depende da boa-fé 
das partes

É importante saber que 
existe limite para a autori-
dade das partes. Não será 
jamais permitido que se 
façam acordos em que se-
jam feridos os princípios, 
direitos e garantias funda-
mentais

É fundamental conscienti-
zar-se de que ao aceitar o 
papel de mediador deve-se 
estar imbuído do propósito 
de atuar de acordo com os 
princípios expostos e aten-
to ao respeito ético e moral 
do processo.

VOCÊ SABIA

E o que são os direitos fundamentais?

Os direitos Fundamentais estão descritos no Artigo 5º da nossa Constituição e incluem: o direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, à integridade física, psicológica e 

emocional, entre outros...

São chamados de fundamentais por ser considerados os mais importantes direitos garantidos a 

todos os seres humanos. São inerentes ao homem e são inalienáveis, intransferíveis e indisponíveis. 

Isso quer dizer que não se pode abrir mão deles por nenhum motivo.
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A principal técnica utilizada pelo mediador para desempenhar sua função chama-se ESCUTA 

ATIVA. É chamada ativa, porque não basta ao mediador escutar passivamente o que as partes dizem, 

mas sobretudo facilitar a expressão e a compreensão do que as mesmas pensam e sentem. O mediador 

é um desconstrutor de impasses e para isso utilizará algumas técnicas específicas ao longo do processo:

• Estimular / Encorajar: É muito importante ajudar a romper o silêncio, o “gelo”, entre as partes, 

criando condições para que todos possam exprimir com clareza seus interesses e sentimentos em relação 

ao conflito. Com esse objetivo, é essencial demonstrar interesse no que está sendo dito

• Perguntar: Perguntas não são intervenções ingênuas, elas devem ser cuidadosamente feitas 

no momentos apropriado para que se possa obter esclarecimento sobre o que esta sendo dito; para obter 

mais informações sobre algo importante, para conhecer outro ponto de vista.

Existem diferentes tipos de perguntas que serão úteis em momentos diferentes, como:

- Perguntas Lineares (quem fez o quê? Onde? Quando? Como?);

- Perguntas Circulares (No que você pode estar contribuindo para o que está acontecendo?);

- Perguntas Reflexivas (Que ações você já tentou frente a isso? Se você fizesse dessa 

forma, o que pensa que o outro faria?).

• Legitimar: Reconhecer a fala da parte como autêntica, não desqualificar as opiniões e 

sentimentos expressos

• Balancear: Dar voz e vez a todas as partes de forma balanceada e imparcial, possibilitar que 

todas tenham seu momento de fala e escuta. Utilizar técnicas para equilibrar possíveis desequilíbrios

• Repetir / Parafrasear: Repetir o texto que foi dito num tom positivo para:

- Demonstrar que está escutando e entendendo

- Assegurar a compreensão do que está sendo exposto

• Espelhar: Repetir o conteúdo da mensagem com o objetivo de identificar os sentimentos que 

estão sendo experimentados pelo comunicador. Isto contribui para:

- Mostrar que entende como a outra pessoa se sente

- Ajudar a outra parte a avaliar seus próprios sentimentos quando os escuta refletidos no outro

• Resumir e Reenquadrar: oferecer uma síntese do que foi dito e enfocá-la de uma maneira 

que facilite o entendimento, a comunicação, a confiança, o respeito e as possibilidades de comunicação 

entre as partes. Isto ajuda a:

- Demonstrar o andamento do processo

- Sublinhar ideias e fatos importantes para estabelecer uma base para futuras discussões

- Reformular as principais ideias e sentimentos

A Importância da Mediação
A Mediação de Conflitos apresenta uma importância muito maior que a simples resolução dos 

casos individuais e concretos por meio da formalização do acordo; por suas características, trata-se, 

acima de tudo, de uma forma de resgate da cidadania.

Em capitulo anterior, vimos que o verdadeiro cidadão é aquele que tem uma participação ativa nas 

transformações que deseja para a sua vida e para a sua comunidade. Vimos que este “deve se interessar 

pela construção de uma democracia mais justa e participativa, pelo 

cumprimento de seus deveres, e pelo respeito aos seus direitos e aos 

direitos dos demais cidadãos.”1 

E isso representa justamente o primeiro ganho da mediação: a 

capacidade de participar ativamente, ser autor da solução de seus conflitos, aprender e perceber-se capaz 

de conduzir seu próprio destino.

Aprender e estar disponível a rever as posições anteriormente adotadas, rever as crenças e as 

formas habituais de lidar com as situações, assim como aprender a incluir e ouvir o outro, a considerar seus 

interesses, necessidades e sentimentos de forma a obter satisfação mútua, são ganhos transformadores 

e implica numa mudança cultural na forma de lidar com as diferenças e desavenças. O instituto da 

mediação possibilita o aprendizado da convivência plena das diferenças.

1. Noelle Resende, Capítulo 
Direitos Humanos e Cida-
dania, na página 10 deste 
manual.
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ATIVIDADES CAPITULO VII 
Mediação de Conflitos

1 - Queda de Braço

Dividir a turma em duplas. Pedir que os dois se posicionem um em frente ao outro, preparando-se para uma queda de 
braço. Explicar a todos que o objetivo do exercício é conseguir encostar o maior numero de vezes a mão do outro na 
mesa. Quem conseguir o maior numero será o vencedor.

Nesse exercício poderá ser trabalhada a quebra de paradigma entre uma situação em que a vitória de um significa 
a derrota do outro, e uma situação em que ambos possam ganhar. Nas duplas em que o perde-ganha prevalecer, 
certamente o numero de vezes que um conseguirá encostar a mão do outro na mesa será baixo, afinal de contas 
o outro estará oferecendo resistência e tentando fazer o mesmo. Porém, caso alguma dupla perceba que poderá 
fazer o exercício num contexto colaborativo, em que os dois ganham, deixarão de tentar encostar a mão do outro 
forçosamente e passarão a se revezar encostando as mãos alternadamente e sem oferecer resistência. A dupla que 
estiver no contexto colaborativo conseguirá um resultado muito maior e ganhará o exercício.

2 - Leitura e Debate sobre o texto Tênis X Frescobol

Depois de muito meditar sobre o assunto concluí que os casamentos são de dois tipos: há os do tipo tênis e há os 
do tipo frescobol. Os casamentos do tipo tênis são uma fonte de raiva e ressentimentos e terminam sempre mal. Os 
casamentos do tipo frescobol são uma fonte de alegria e têm a chance de ter vida longa.
O tênis é um jogo feroz cujo objetivo é derrotar o adversário. E a derrota deste se revela no seu erro: o outro foi incapaz 
de devolver a bola. Joga-se tênis para fazer o outro errar. O bom jogador é aquele que tem a exata noção do ponto 
fraco do adversário, e é justamente para aí que ele vai dirigir a cortada - palavra muito sugestiva, que indica o objetivo 
sádico, que é o de cortar, interromper, derrotar. O prazer do tênis se encontra, portanto, justamente no momento em 
que o jogo não pode mais continuar porque o adversário foi colocado fora de jogo. Termina sempre com a alegria de 
um e a tristeza de outro.
O frescobol se parece muito com o tênis: dois jogadores, duas raquetes e uma bola. Só que, para o jogo ser bom, é 
preciso que nenhum dos dois perca. Se a bola veio meio torta, a gente sabe que não foi de propósito e faz o maior 
esforço do mundo para devolvê-la gostosa, no lugar certo, para que o outro possa pegá-la. Não existe adversário 
porque não há ninguém a ser derrotado. Aqui ou os dois ganham ou ninguém ganha. E ninguém fica feliz quando o 
outro erra - pois o que se deseja é que ninguém erre. E o que errou pede desculpas; e o que provocou o erro se sente 
culpado. Mas não tem importância: começa-se de novo este delicioso jogo em que ninguém marca pontos...
A bola: são as nossas fantasias, irrealidades, sonhos sob a forma de palavras. Conversar é ficar batendo sonho pra lá, 
sonho pra cá...
Tênis é assim: recebe-se o sonho do outro para destruí-lo, arrebentá-lo, como bolha de sabão... O que se busca é ter 
razão e o que se ganha é o distanciamento. Aqui, quem ganha sempre perde.
Já no frescobol é diferente: o sonho do outro é um brinquedo que deve ser preservado, pois se sabe que, se é sonho, é 
coisa delicada, do coração. O bom ouvinte é aquele que, ao falar, abre espaços para que as bolhas de sabão do outro 

voem livres. Bola vai, bola vem - cresce o amor... Ninguém ganha para que os dois ganhem. E se deseja então que o 
outro viva sempre, eternamente, para que o jogo nunca tenha fim...
Trecho de texto de Rubem Alves

3 - Estudo de Caso - Construção conjunta da solução de um conflito apresentado:
• Passo 1: Apresentar uma situação de conflito. Pode ser uma situação apresentada pela turma ou alguma situação 
cujo assunto envolva outros capítulos desse material (diversidade religiosa, pessoa com deficiência física, aquecimento 
global, etc.)
• Passo 2 : Ambas as partes estariam de acordo em dialogar?
(    ) SIM               (    ) NÃO
• Passo 3: Identificar o problema (o que aconteceu)
- quem está envolvido?
- o que houve?
- qual o sentimento de cada um?
- quais as necessidades de cada um?
- o que cada pessoa precisa para sentir-se melhor ou resolver o problema?
• Passo 4: Ideias para solucionar o conflito
1. __________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________________
• Passo 5: Avaliação das soluções

É segura? É viável? Como as pessoas se sentirão? É justa? Dará resultado?

1

2

3

4

5

• Passo 6: Escolha de uma solução
____________________________________________________________________________________
• Passo 7: Proposição e avaliação
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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“Democracia e violência não podem coexistir.”
Mahatma Gandhi

I. Introdução
Neste capítulo serão apresentadas algumas características gerais dos temas da violência e da 

segurança pública. Poderemos, a partir de tal apresentação, compreender como é possível prevenir a 

violência e pensarmos sobre a promoção da paz. Além disso, pretendemos mostrar como os temas da 

violência e da segurança pública são importantes para a formação dos jovens como cidadãos.

II. Violência e segurança pública: do que estamos falando?
Quando lemos os jornais impressos ou assistimos aos noticiários televisivos sem dúvida há 

alguma notícia - provavelmente um monte delas - que tenha a ver com o tema da violência. Tráfico de 

drogas, milícias, assaltos, sequestros, confrontos armados, assassinatos estão diariamente estampados 

nas bancas de jornal e são algumas das ideias que vêm à cabeça imediatamente quando pensamos em 

violência.

Ao mesmo tempo em que a violência se tornou cotidiana e familiar, temos a sensação de que 

ela é algo inevitável e que faz parte das características naturais das nossas cidades, como o clima e as 

paisagens. Faça um teste: pense rápido no Rio de Janeiro como se quisesse fazer uma apresentação da 

cidade a alguém que não a conhece. Provavelmente você acrescentará a sua descrição o fato de que 

é uma cidade violenta. Muitas vezes, parece que a violência é uma característica “natural” de muitas 

cidades do Brasil. Pensamos com frequência que, por isso, não há muito o quê fazer com esse problema 

que aparenta não ter solução. Apesar disso, pretendemos mostrar neste capítulo que há alternativas para 

o problema da violência. O primeiro passo para buscarmos as soluções está na busca de compreensão das 

causas da violência e como ela se comporta.

II.1. As diversas formas de violência e como aparecem no cotidiano

Precisamos compreender primeiro que há diversas formas de violência. Assim, não são só tiroteio, 

assalto e morte, representam problemas relacionados à violência.

Todas as formas de violência envolvem: vítima, agressor e circunstâncias (local, hora, 

consequências, etc.). Podemos agrupar as manifestações violentas de acordo com o tipo de relação nas 

quais se encontram os envolvidos. Temos assim as violências entre grupos ou organizações, entre pessoas 

e acidentais.

CAPITULO VIII
Prevenção da Violência e Promoção da 
Paz: Questões relacionadas à Juventude*

a) Violências entre grupos ou organizações
Chamamos violências entre grupos ou organizações situações de conflito nas quais os envolvidos 

estão ligados a organizações formais (como as polícias) ou informais (como o tráfico de drogas ou 

facções criminosas). Quando as situações violentas ocorrem, por exemplo, em função de um confronto 

entre policiais e membros de uma facção criminosa, ou mesmo em confrontos entre diferentes facções, 

estamos falando de violências entre grupos ou organizações. Quando uma quadrilha efetua um sequestro 

ou assalto a banco, também nos referimos a esse tipo de violência.

Em nosso cotidiano, ouvimos falar ou presenciamos diversas situações que fazem parte desse 

tipo de violência. A violência entre grupos ou organizações produz diversas situações de conflito que 

estão muito presentes nos cotidianos das grandes cidades brasileiras. Confrontos armados, sequestros, 

assaltos a banco, tiroteios, tráfico de drogas, violência policial, prostituição infantil são alguns exemplos 

de violência que se relacionam com mais frequencia à ação de grupos ou organizações.

b) Violências entre pessoas
As violências entre pessoas (que podemos chamar também de interpessoais), apesar de não 

aparecerem tanto nos meios de comunicação, também representam um problema tão grave quanto 

silencioso no Brasil. Chamamos de violência entre pessoas todas as formas de agressão, que ocorrem 

entre homens, mulheres e crianças, motivadas por suas relações pessoais. Este tipo de violência ocorre 

na maioria das vezes dentro de casa e os envolvidos têm, com frequência, algum tipo de relação pessoal: 

são pais, filhos, maridos, esposas, companheiros, vizinhos, conhecidos, etc.

A violência doméstica é uma das formas de violência entre pessoas e tem como vítimas principais 

as mulheres. Como consta no capítulo sobre gênero, as relações de poder entre homens e mulheres geram 

uma série de agressões das quais as mulheres são vítimas. A Lei Maria da Penha (também analisada no 

capítulo sobre gênero) tem sido a principal forma de combate à violência contra as mulheres. Na maior 

parte das vezes, os agressores em situações de violência contra mulher são maridos, companheiros, 

namorados ou ex-namorados.

Mas as mulheres não são as únicas vítimas da violência doméstica. Crianças e idosos também 

são, muitas vezes, vítimas desse tipo de violência. Muitas crianças são agredidas ou sofrem abusos 

sexuais ou psicológicos por parte de parentes. Do mesmo modo, muitos idosos sofrem diversas formas de 

violência por parte de filhos, netos, sobrinhos, etc.

Além da violência doméstica, a violência entre pessoas também ocorre em situações de brigas, 

desavenças pessoais e outros conflitos, muitas vezes, relacionados ao consumo excessivo de álcool.

É importante destacarmos que a violência entre pessoas resulta geralmente em agressões, mas 

muitas vezes o resultado desse tipo de violência é a morte da vítima. Um fator que aumenta e muito a 

letalidade (ou seja, a ocorrência da morte da vítima) em situações de violência interpessoal é o acesso 

a armas de fogo. A circulação de armas de fogo na sociedade aumenta a probabilidade de um conflito 

interpessoal resultar na morte dos envolvidos na situação violenta.

c) Violências acidentais
As violências não ocorrem apenas em situações nas quais os envolvidos têm a intenção de 
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provocar a agressão. Muitos acidentes também resultam em violências sem que os agressores tenham a 

intenção de agir violentamente.

Os acidentes de trânsito representam as principais ocorrências violentas sem intencionalidade. 

Como debatido em outro capítulo, os acidentes de trânsito representam uma grande fonte de vítimas de 

situações violentas.

Há ainda acidentes relacionados ao uso de armas de fogo que também representam violências 

acidentais.

II.2. Afinal, o que é segurança pública?

Para que haja uma sociedade democrática, tem que haver segurança pública. Como analisado no 

capítulo sobre direitos humanos e cidadania, um dos direitos humanos fundamentais é o direito à vida. 

Todas as formas de violência que vimos acima ameaçam esse direito fundamental do cidadão.

Podemos dizer que a segurança pública representa a garantia da ordem pública necessária para 

que todos os cidadãos tenham seus direitos assegurados.

Em uma sociedade democrática, portanto, somente o Estado tem o direito ao uso da força para 

garantir a segurança pública. As polícias e guardas são agentes do Estado que podem, dentro do limite da 

lei, usar a força para garantir que a violência não ameace a segurança pública. 

Quando um policial usa a força de modo abusivo, ou fora da forma que a lei o autoriza, temos uma 

situação de violência policial. O policial (assim como qualquer outro cidadão) não tem o direito de matar 

um criminoso, isto só pode ocorrer em legítima defesa (para defender sua própria vida) ou na defesa da 

vida de alguém que se encontre ameaçado.

O uso abusivo da força por parte das polícias representa um grave problema nas grandes cidades 

brasileiras. A ação policial, quando ocorre segundo a crença equivocada de que o agente do Estado tem 

o poder de matar, cria uma situação na qual os envolvidos em situações violentas não são vistos como 

cidadãos. A tarefa do policial é cumprir a lei e garantir a segurança pública. O dever principal do policial 

diante de um crime é efetuar a prisão do infrator e encaminhá-lo ao sistema de justiça.1

Todas as formas de violência ameaçam os direitos fundamentais dos cidadãos. Por isso a 

segurança pública representa uma importante característica da democracia.

Para que a segurança pública contribua para a democracia, é necessário não se esquecer que 

todos os envolvidos numa situação violenta - agressor, vítima e policial - são cidadãos e possuem direitos 

fundamentais.

III. Uma breve história da segurança pública no Brasil: da reação à prevenção
A partir da década de 1980, a violência e a segurança pública passaram a ser temas muito 

presentes na política do Brasil. Estes temas ganharam tanta importância a partir deste período justamente 

porque a expansão do crime e da violência nas grandes cidades se tornou uma grande ameaça à cidadania 

e à democracia.

1  Quando falamos de sistema de justiça estamos nos referindo ao direito que todo cidadão tem de ser julgado dentro dos 
limites da lei através de um inquérito ou processo judicial.

Atualmente a sociedade e o poder público estão muito preocupados com debater o tema da 

violência. Por muito tempo, porém, o tema foi deixado de lado. Muitos pensavam que a ação na área de 

segurança pública tinha relação apenas com equipar melhor as polícias com armamentos, viaturas e etc. 

Outros pensavam que os problemas da violência seriam solucionados apenas com o combate à pobreza e 

às desigualdades sociais.

É claro que armamentos e equipamentos são importantes para combater a violência. Diminuir a 

pobreza e as desigualdades também. Mas hoje em dia temos cada vez mais a compreensão de que não basta 

fazer só uma coisa ou outra. Já que a segurança pública é importante para a democracia, é fundamental 

que as soluções para o problema da violência tenham relação com a participação democrática. Por isso, 

há uma maior preocupação por parte do governo e da sociedade com debater a segurança pública para 

encontrar soluções. Afinal, a violência contribui para a manutenção de privações e desigualdades que 

prejudicam, sobretudo, as camadas mais pobres da população.

Até a década de 1980 os governos atuavam no combate da violência apenas por reação. Toda 

vez que o governo atua contra a violência apenas reagindo aos crimes e as violências que ocorrem, ele 

está agindo de forma reativa. A conduta da reação ou reativa atua apenas pela repressão dos crimes. O 

problema é que quando apenas reagimos à violência não fazemos nada para resolver as situações que 

a causaram. A política reativa de segurança pública gerou ao longo dos anos uma grande repressão das 

populações mais pobres2 sem que algo fosse feito para impedir que os mais jovens se envolvessem em 

situações de crime e violência.

Esta política reativa de segurança pública não 

se mostrou eficaz. Os números de ocorrências violentas 

subiram na maioria das cidades brasileiras. Foi necessário, 

então, mudar a forma de pensar sobre a segurança pública.

Atualmente os governos e a sociedade buscam 

encontrar caminhos para a prevenção da violência. A 

postura preventiva, ao contrário da reativa, busca atuar nas 

causas que levam as pessoas a se envolver em situações 

de crime ou violência. A ideia de prevenção, em vez de 

buscar combater a violência depois de ocorrida, procura 

evitar que ela ocorra.

2   Os filmes Rio 40 graus e Rio Zona Norte, de Nelson Pereira dos Santos, filmados na década de 1950 mostram como a 
repressão das população pobre pelas forças policiais é um problema antigo no Brasil.

VOCÊ SABIA

A primeira Conferência Nacional de Saúde do Brasil ocorreu em 1941. A primeira Conferência 

Nacional de Segurança Pública, por sua vez, só foi realizada em 2009. Isso mostra como o amplo 

debate sobre segurança pública no Brasil está atrasado e como a segurança pública foi deixada de 

lado como um tema que diz respeito à democracia.
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BOX DE REALIDADE

A prevenção, a participação democrática mediante debates amplos com a população, e a 

consciência de que a segurança pública deve estar a serviço da cidadania são elementos importantes 

para uma nova forma de pensar. Para isso, é igualmente importante que se compreenda que a segurança 

pública não é apenas assunto de polícia. Busca-se, atualmente, uma visão que combine a repressão (que 

não pode deixar de haver) com a prevenção.

A seguir veremos como a prevenção da violência se baseia em diversos temas que não 

necessariamente têm a ver apenas com policiamento e repressão.

IV. Prevenção da violência e promoção da paz: quem é responsável?

“A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos...”

(Art. 144 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988)

Como vimos acima, a visão de segurança pública que se preocupa com a prevenção da violência 

deve, antes de mais nada, partir do fato de que não é apenas com policiamento que se diminui a violência. 

Muitas coisas podem contribuir para a redução da violência além da polícia.

Para que seja possível prevenir a violência é preciso compreender suas causas. Em cada situação 

particular, cada município, cada bairro, as diversas formas de violência também têm causas diversas. O 

primeiro passo para a prevenção é, portanto, o diagnóstico, ou seja, a identificação daquilo que provoca 

as diversas violências em diversos contextos.

Se aqui falamos de uma forma de diminuir a violência que não seja reativa, temos, então, que 

tentar compreender as causas que levam à ocorrência de determinada forma de violência antes de atuar 

no problema. Esta identificação das causas que levam à violência é o diagnóstico.

Só é possível ter um diagnóstico das violências que ocorrem em determinado contexto se 

consultamos aqueles que são atingidos pelo problema que procuramos combater. Cada cidadão que sofre 

qualquer forma de violência pode e deve contribuir para que os problemas sejam diagnosticados. Apenas 

após se conhecer as causas dos problemas é possível elaborar políticas que realmente atuem na redução 

da violência.

As iniciativas de 

prevenção da violência devem 

ter acompanhamento de seus 

resultados, ou seja, a população 

deve acompanhar como essas ações 

atuam na redução da violência. Mais 

uma vez a participação de todos 

reforça o fato de que a prevenção 

à violência deve ser o foco das 

políticas públicas de segurança que 

realmente tenham compromisso com 

a cidadania.

“As grades do condomínio

São prá trazer proteção

Mas também trazem a dúvida

Se é você que tá nessa prisão”

(O Rappa - Minha Alma (a paz que eu não quero))

Grades, muros, armas, cercas, vidros blindados. São algumas das coisas que vêm à cabeça, 

muitas vezes, quando se pensa em evitar a violência. Essas alternativas, porém, não contribuem em nada 

para evitar situações que geram diversas formas de violência. A visão de segurança pública baseada 

na prevenção encontra muitas vezes respostas mais simples e eficientes para evitar que as violências 

ocorram.

Muitos trabalhos de prevenção realizados em diversas cidades do Brasil e do mundo têm 

mostrado que iniciativas simples como o incentivo a práticas esportivas ou artísticas em determinadas 

áreas reduzem imensamente as ocorrências de violência entre os jovens.

Em Medellín, na Colômbia, a prefeitura instalou uma biblioteca pública num dos bairros mais 

violentos da cidade. Esta iniciativa produziu uma grande redução da violência naquele bairro. O 

diagnóstico da violência na área mostrou que a falta de acesso a bens culturais, como os livros, era 

um fator que contribuía para o envolvimento dos jovens em situações de violência e criminalidade. 

Exemplos como o de Medellín nos mostram que a exclusão das populações mais pobres de serviços 

públicos e de bens culturais pode ser um fator importante para a ocorrência de situações violentas. 

Trata-se de um bom exemplo de que as iniciativas que não têm nada a ver diretamente com 

policiamento podem contribuir para a prevenção da violência.

Diversas experiências mostram que a mediação de conflitos, como apresentada em outro capítulo, 

pode desempenhar um importante papel na prevenção de diversas formas de violência interpessoal. Esse 

é mais um exemplo de iniciativas de prevenção que podem ser aplicadas a contextos específicos de 

acordo com o diagnóstico da violência local.

A principal característica da prevenção da violência e da promoção da paz consiste na necessidade 

de que a violência e a segurança pública sejam vistas como temas importantes para toda a sociedade. 

Sendo assim, não cabe apenas aos governos estaduais, mas também aos municípios, ao governo federal 

e a toda sociedade atuarem na prevenção da violência. Esta atuação deve contar com o constante debate 

e consulta junto à população. A promoção da paz é um direito e uma responsabilidade de todos.

A paz, de acordo com essa visão, não é apenas um estado de espírito, mas o produto da ação e 

da participação de todos no combate a todas as formas de violência.

Veremos a seguir porque os temas da violência e da segurança pública são tão importantes para 

os jovens.

Muros construídos ao redor do Morro da Providência foto de Maurício Hora
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V. Violência e juventude: o que isso tem a ver com você?
A violência representa um tema que deve ser muito debatido entre os jovens porque eles 

representam grande número das vítimas da violência no Brasil. Um estudo do Núcleo de Estudos da 

Violência (NEV), da Universidade de São Paulo, mostra que grande parte dos homicídios ocorridos no 

Brasil de 1980 até 2002 tiveram os jovens como vítimas. De acordo com esse estudo, os jovens de 0 a 

19 anos representam 16,4% das vítimas de homicídios no Brasil de 1980 até 2002. Isto representa um 

total de 110 mil 320 assassinatos de jovens nesse período. Se incluirmos os jovens de 20 até 29, temos 

55,8% dos homicídios no Brasil no mesmo período, o que representa um total de 375 mil 495 jovens 

assassinados no Brasil em 22 anos.

O gráfico abaixo ilustra esta situação.

Distribuição dos homicídios por grupo etário. Brasil, Regiões e UFs, 1980 a 2002.
(Dados Extraídos do Relatório do NEV. Homicídios de Crianças e Jovens no Brasil - 1980 a 2002)

Dos jovens de 0 a 19 que foram assassinados, 87,6% tinham de 15 a 19 anos, totalizando 96 mil 

588 de jovens assassinados nesta faixa etária, como demonstra o gráfico a seguir.

Distribuição de homicídios de crianças e adolescentes segundo grupo etário. Brasil, Regiões e UFs, 1980 a 2002.
(Dados Extraídos do Relatório do NEV. Homicídios de Crianças e Jovens no Brasil - 1980 a 2002)

Estes dados mostram como os jovens no Brasil estão vulneráveis à violência. Portanto, é 

fundamental que os jovens sejam consultados na elaboração de políticas realmente eficazes na redução 

da violência. É preciso, ainda, que os jovens se comprometam com a discussão sobre a segurança pública 

para que tenham seu direito à cidadania garantido.

No Rio de Janeiro, de 1980 a 2003, centenas de jovens estiveram expostos a graves violações de 

Direitos Humanos. A distribuição dessas violações de direitos evidencia que muitas estão relacionadas 

aos confrontos policiais contra o tráfico de drogas. Nesse sentido, 60,6% dessas graves violações de 

direito foram decorrentes de violência policial, como nos mostra o gráfico abaixo.

Distribuição das graves violações de Direitos Humanos, população de 0 a 19 anos, por tipo de violação. Rio de Janeiro, 1980 a 2003.
(Dados Extraídos do Relatório do NEV. Homicídios de Crianças e Jovens no Brasil - 1980 a 2002)

A maior parte (44,06%) das ocorrências de violência policial no Rio de Janeiro, de 1980 até 2003, 

ocorreu em favelas. Isso também mostra que a população de jovens que mora em áreas pobres está mais 

exposta à violência, principalmente, à decorrente do confronto entre a polícia e facções criminosas.

Proporção (%) de graves violações de Direitos Humanos, população de 0 a 19 anos, segundo local de ocorrência. Rio de 
Janeiro, 1980 a 2003. (Dados Extraídos do Relatório do NEV. Homicídios de Crianças e Jovens no Brasil - 1980 a 2002)
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Tem sido um consenso nas diversas discussões que ocorrem no Brasil sobre segurança pública 

que as políticas de prevenção incluam muitos elementos destinados à prevenção da violência entre os 

jovens. Infelizmente, o tráfico de drogas e outras formas de crime organizado têm recrutado mão-de-obra 

entre os jovens, sobretudo do sexo masculino, das áreas pobres das grandes cidades do Brasil.

A juventude representa um momento de consolidação de horizontes e expectativas. O tráfico 

de drogas tem acenado com alternativas sedutoras aos jovens cujos horizontes e referências estão em 

formação. O pagamento diário e o acesso a bens de consumo (roupas de marca, tênis, relógios), além do 

suposto prestígio que a vida do crime oferece, são fortes ferramentas de recrutamento. A exclusão do 

acesso a bens culturais e à formação acadêmica e profissional são elementos que impedem que os meios 

formais de inclusão dos jovens na sociedade concorram com as ofertas do crime organizado.

Esse quadro deixa os jovens brasileiros em situação de vulnerabilidade na qual estão sujeitos a 

diversas violações de direito. É preciso que as políticas de prevenção, em vista disso, tenham os jovens 

como prioridade.

FILMES
• Babilônia 2000. Dir.: Eduardo Coutinho. 2001.
• Ilha das Flores. Dir.: Jorge Furtado. 1989.
• Notícias de Uma Guerra Particular. Dir.: João Moreira Salles e Kátia Lund. 1999.
• Ônibus 174. Dir. José Padilha. 2002.
• Pro Dia Nascer Feliz. Dir.: Flávio R. Tambellini e João Jardim. 2005
• Santa Marta - Duas Semanas no Morro. Dir. Eduardo Coutinho. 1987.”

PARA PESQUISAR

* ANDRÉ RODRIGUES é pesquisador do ISER e possui graduação e ciências sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é mestrando 
em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro - IUPERJ, participante do Laboratório de Estudos em Teoria Política da UERJ e do 
Laboratório de Estudos Hum(e)anos do IUPERJ. Tem experiência na área de Ciência Política, com ênfase em Teoria Política e Filosofia do Direito. Sua atuação 
no ISER diz respeito a projetos relacionados à prevenção da violência.
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ATIVIDADES CAPITULO VIII 
Prevenção da Violência e Promoção da Paz: 
Questões relacionadas à Juventude

1. Debate e preparação de plano de prevenção da violência no bairro de cada aluno

(a) Faça um debate com os alunos em sala de aula a respeito dos problemas existentes nos bairros onde 

moram. A intenção é que os alunos identifiquem os problemas relativos à violência em seus bairros e pensem 

em iniciativas de prevenção que podem ser implementadas. É importante que os alunos sejam estimulados a 

pensar em quem seria responsável pela iniciativa e como os moradores poderiam acompanhar os resultados 

destas iniciativas.

(b) Peça que os alunos preparem em casa uma redação ou um desenho que mostre os problemas relativos à 

violência em seus bairros e quais as iniciativas de prevenção eles propõem para lidar com estes problemas.

2. Exibição de filme e debate

(a) Exiba um ou mais dos filmes listados abaixo e faça um debate com a turma sobre os aspectos apresentados 

nos filmes. É importante estimular que eles identifiquem as diferentes formas de violência que são expostas 

nos filmes e como elas se manifestam. Tente estimular também a discussão sobre o modo pelo qual estas 

formas de violência poderiam ser prevenidas.

(b) Divida a turma em grupos e peça que cada grupo prepare um painel ou um relatório sobre o debate feito 

sobre o filme e apresente para a turma. É importante que os grupos dêem ênfase nas formas de prevenção 

das violências discutidas pelos filmes.

Filmes sugeridos:

- Babilônia 2000. Dir.: Eduardo Coutinho. 2001.

- Ilha das Flores. Dir.: Jorge Furtado. 1989.

- Notícias de Uma Guerra Particular. Dir.: João Moreira Salles e Kátia Lund. 1999.

- Ônibus 174. Dir. José Padilha. 2002.

- Pro Dias Nascer Feliz. Dir.: Flávio R. Tambellini e João Jardim. 2005

- Santa Marta - Duas Semanas no Morro. Dir. Eduardo Coutinho. 1987.

3. Debate em sala sobre letra de música

Promova um debate em sala com os alunos a partir da letra da música abaixo buscando explorar as vivências 

dos jovens sobre a violência. Ao mesmo tempo incentive-os a buscar alternativas a estas violências vividas.

Seja bem-vindo ao meu mundo sinistro, saiba como entrar
Droga,revólver, polícia,cachaça saiba como evitar
Se não acredita no que eu falo
Então vem aqui pra ver a morte de pertinho para conferir
Vai ver que a justiça aqui é feita à bala
A sua vida na favela não vale de nada
Até os caras da praça, jogando uma pelada
Discussão, soco na cara, começa a porrada
Mente criativa pronta para o mal
Aqui tem gente que morre até por um real
E quando a polícia chega, todo mundo fica com medo
A descrição do marginal é favelado, pobre, preto!
Na favela, corte de negão é careca
É confundido com traficante, ladrão de bicicleta
Está faltando criança dentro da escola,
Estão na vida do crime, o caderno é uma pistola
Garota de 12 anos esperando a dona cegonha
Moleque de 9 anos experimentando maconha.
Bala perdida, falta de emprego, moradia precária
Barulho de tiro na noite
É outra quadrilha querendo invadir minha área
Na minha casa, na madrugada, todo mundo deitado no chão
Com medo da bala perdida, que não tem nome nem direção
Pow Pow, um corpo no chão, Pow Pow, de um vacilão
Um otário que agora é finado porque se achava o malandrão
Amanheceu todo furado, do lado da lojinha
Era um otário se achando malandro
igual ao pai da minha sobrinha
Fez filho na minha irmã, não assumiu, sumiu
Pai, padrinho e tio da minha sobrinha sou eu, MV Bill
Encontrei minha salvação na cultura Hip-Hop
Tem outros que entraram na vida do crime querendo ganhar Ibope
Se você tiver coragem vem aqui pra ver
A sociedade dando as costas para a CDD
[...]

(Trecho da letra da música “Traficando Informação” de MV Bill)

4. Redação

Peça para que cada aluno elabore uma redação que narre uma situação de violência que tenha vivenciado ou 

tenho ouvido falar e que indique formas de prevenir esta situação.
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“Droga é aquela substância responsável por tornar a sua vida aparentemente mais suportável. 
Confortável ilusão: parece liberdade e na verdade é uma prisão.”
Gabriel O Pensador, trecho da música “Tem alguém aí?”

Introdução
Neste capítulo traçamos um percurso histórico do uso de drogas desde o inicio da humanidade 

até os dias de hoje. Além disso, vamos encontrar uma série de informações sobre os diversos tipos de 

drogas, sua classificação,  e seus efeitos no organismo. È um conteúdo que, através de uma linguagem 

clara e objetiva, servirá como ponto de partida para uma saudável abordagem sobre o tema.

Apresentação
O uso de drogas pelos indivíduos, jovens 

ou adultos, não é um fenômeno recente. Em quase 

todas as sociedades, desde as mais antigas até 

os nossos dias, as drogas sempre foram utilizadas, 

tanto em situações recreativas como em rituais 

religiosos. Nos últimos tempos, o mercado 

internacional de drogas ganhou em proporção, 

seja na quantidade oferecida, seja na diversidade 

de substâncias. Entretanto, o uso de drogas tem 

implicações diretas na saúde pública e na estrutura 

econômica e social do mundo inteiro, o que o 

torna uma das grandes questões da atualidade. 

Diante da perspectiva apresentada, o presente 

capítulo pretende trazer elementos importantes 

para um debate sobre o tema, apresentando as 

diversas substâncias e seus efeitos, além de uma 

discussão sobre as implicações do uso. 2. 

Motivos que levam ao uso de drogas

CAPITULO IX
Drogas*

Histórico das drogas
O uso de drogas data de tempos remotos. As pri-

meiras referências sobre o tema remontam de três a 
quatro mil anos antes de Cristo. Evidências científi-
cas buscaram relacionar pesquisas de arqueólogos, 
sobre tábuas de uma antiga civilização, os sumérios, 
com referências sobre a utilização da papoula (uma 
flor de onde é extraído ópio, que é considerado um 
tipo de droga). Presume-se que foi a partir do terri-
tório onde se situa atualmente a Turquia, o Iraque 
e o Irã, que se difundiu o cultivo da papoula para o 
Ocidente, atingindo o Egito, onde se descobriram pa-
piros (escritos antigos) que relatam a larga utilização 
de ópio, mil e quinhentos anos antes de Cristo.

A noção de álcool como uma substância divi-
na pode ser encontrada em inúmeros exemplos da 
mitologia antiga, sendo talvez um dos fatores res-
ponsáveis pela manutenção do hábito de beber. A 
princípio, as bebidas tinham conteúdo alcoólico rela-
tivamente baixo, como por exemplo, o vinho e a cer-
veja, já que dependiam exclusivamente do processo 
de fermentação. Com o advento do processo de des-
tilação, introduzido na Europa pelos árabes na Idade 
Média, surgiram novos tipos de bebidas alcoólicas, 
que passaram a ser utilizadas em forma destilada. 
A partir da Revolução Industrial, registrou-se grande 
oferta desse tipo de bebida, gerando, em consequên-
cia, aumento no número de pessoas que passaram 
a apresentar algum tipo de problema decorrente do 
uso excessivo de álcool.

VOCÊ SABIA

Na América do Sul, desde tempos antigos, o homem usa a coca (folha da qual se extrai a 

cocaína). Mastigando suas folhas, os índios buscavam adquirir vigor e energia. A cocaína é uma 

droga obtida a partir da planta Erythroxylum coca, que pode causar a elevação ou diminuição do 

ritmo cardíaco e da pressão sanguínea, calafrios, náuseas, vômitos, etc. Altas doses da droga 

podem causar convulsões, arritmias cardíacas, coma e até mesmo a morte. 

Como a coca tinha um caráter místico para os índios, os espanhóis proibiram seu consumo 

para converter os mesmos ao cristianismo. A coca foi levada para a Europa em 1580. Após um 

grupo de cientistas italianos ter levado a planta para o país, o químico Ângelo Mariani desenvolveu, 

em 1863, o vinho Mariani. A bebida, de grande aceitação entre as classes mais altas e muito 

apreciada pelo Papa Leão XIII, consistia numa infusão alcoólica de folhas de coca. Foi na tentativa 

de competir com o vinho Mariani que os americanos criaram a Coca-Cola.

Na segunda metade do século XIX, a cocaína ganhou grande popularidade. O pai da 

psicanálise, Sigmund Freud, fascinado pelos efeitos psicotrópicos da mesma, a utilizava em seus 

pacientes. Nessa época, a cocaína foi popularizada como tratamento para a toxicodepêndencia de 

morfina (substância derivada do ópio).

No fim do mesmo século, começaram a aparecer os sintomas psicóticos e depressivos da 

droga. Em 1890, pelo menos 400 casos de danos físicos e psíquicos relacionados à cocaína já 

haviam sido registrados. Na segunda metade do século XX, graças ao fortalecimento do puritanismo 

e da ideologia proibicionista, o consumo da cocaína caiu significativamente nos Estados Unidos e 

Europa. Entretanto, o estímulo às experiências com substâncias psicoativas dos movimentos beat 

e hippie das décadas de 1950 e 1960, resultou no aumento do consumo da droga. Atualmente a 

cocaína é uma das substâncias mais consumidas no mundo.

O crack é uma droga obtida a partir da planta de coca. Na verdade, podemos defini-lo como 

um subproduto da cocaína. Entre seus efeitos, citamos a sensação de euforia e empolgação. 

A história do crack mantém relação direta com a da cocaína, droga que surgiu na década de 

1960 e que, na época, era largamente consumida por grupos de amigos, num contexto recreativo. 

No entanto, a cocaína era uma droga cara, apelidada de “a droga dos ricos”. Esse foi o principal 

motivo para a criação de uma cocaína mais acessível.

De fato, a partir da década de 1970, começaram a misturar a cocaína com outros produtos e 

conforme outros métodos. Na década de 1980, o crack se tornou popular, principalmente entre as 

camadas mais pobres dos Estados Unidos.

O nome “crack” é uma referência ao barulho que a droga emite quando fumada. O crack 

é uma droga extremamente perigosa, uma vez que pode causar infartos, derrames, problemas 

respiratórios e problemas mentais sérios. Outro fator que aumenta ainda mais o perigo desta droga 

é a dependência que ela gera. Como a sensação de euforia é relativamente rápida, o usuário é 

levado a consumir novas doses cada vez maiores.
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O uso de drogas deve ser encarado a partir de uma perspectiva multifatorial, ou seja, são muitos 

os fatores que podem levar ao consumo de tais substâncias. Levando-se em consideração a singularidade 

da existência de cada um, ou, as características próprias de cada indivíduo, existe a possibilidade de mais 

de um motivo ser o responsável por desencadear o uso de drogas, como por exemplo:

• A falta de conhecimento e informações sobre os efeitos e o uso das drogas, que pode 
ser um desencadeador do desejo de satisfazer a curiosidade sobre essa questão.
• A ocorrência de problemas pessoais, familiares, financeiros ou profissionais.
• Problemas de saúde que possam, porventura, acarretar o sentimento de falta 
de esperança.
• Um fator individual, também conhecido como personalidade, ou seja, o conjunto 
de atitudes, hábitos e características individuais de cada pessoa, que podem 
levar a reações diferenciadas perante algumas situações de contato e relação 
com drogas.
• A proximidade de habitação perto de locais onde há o consumo de drogas.
• A facilidade do acesso de pessoas ao tráfico de drogas.
• Viver em situação de risco, como por exemplo, pessoas que vivem nas ruas.
Como observamos, vários fatores podem ou não induzir ao consumo de drogas, mas é preciso 

sempre levar em consideração o aspecto individual, ou seja, o sujeito que decide ou não pelo consumo.

VOCÊ SABIA

A maconha, uma das drogas mais conhecidas e utilizadas, é derivada da planta Cannabis 

sativa, um arbusto de cerca de dois metros de altura, de origem asiática, e que cresce em zonas 

tropicais e temperadas. Sabe-se que a planta já era usada sob forma medicamentosa na China no 

ano 7000 a.C. Na Índia, a mesma era largamente utilizada para curar problemas intestinais, malária 

e dores menstruais. As propriedades têxteis (características para aproveitamento em forma de 

tecido) da Cannabis sativa fizeram com que sua fibra fosse muito aproveitada pelos romanos e 

gregos na fabricação de tecidos e papel.

O cultivo da planta foi difundido pelo Oriente Médio, Europa e outras regiões da Ásia. Na 

renascença, a maconha era um dos principais produtos da Europa; os livros de Johannes Gutemberg, 

o inventor da imprensa, eram feitos de papel de cânhamo (outro nome da maconha).

A maconha foi levada para a África e para a América pelos europeus. Na América do Sul, 

as primeiras plantações da Cannabis sativa foram feitas no Chile, pelos espanhóis. No Brasil, a 

mesma foi trazida pelos escravos africanos.

No final do século XIX, a planta, embora já fosse utilizada como psicotrópico por artistas 

e escritores, ainda era considerada um medicamento, sendo usada por muitos laboratórios 

farmacêuticos. A partir da década de 1960, o consumo da maconha como entorpecente passou a 

ser feito de forma crescente entre pessoas de todas as classes sociais. Atualmente, a maconha é a 

droga ilícita mais consumida no mundo: das 200 milhões de pessoas que consomem algum tipo de 

substância psicoativa ilícita, 160 milhões a consomem.

Classificação das drogas e tipos de usuários
As drogas têm o foco de sua atuação no cérebro, por isso são denominadas psicoativas, já que 

afetam a atividade cerebral. Basicamente, são de três tipos:

• Drogas que retardam a atividade mental - também chamadas de depressoras. 
Têm o efeito de diminuir a velocidade do funcionamento cerebral. Essas drogas 
diminuem a atenção, a concentração, a tensão emocional e a capacidade 
intelectual. Exemplos: tranquilizantes, álcool, cola, acetona, “tinner” (removedor 
de tinta) e “cheirinho da loló” (cloreto de metileno);
• Drogas que aumentam a atividade mental - são chamadas de estimulantes. 
Afetam o cérebro, fazendo com que funcione de forma mais acelerada. Exemplos: 
cafeína, nicotina (tabaco), cocaína, crack e ecstasy;
• Drogas que alteram a percepção - chamadas de substâncias perturbadoras, 
provocam distúrbios no funcionamento do cérebro, fazendo-o passar a trabalhar 
de forma desordenada, numa espécie de delírio. Exemplos: maconha, chá de 
cogumelo, LSD (ácido)
É importante distinguir os vários tipos de usuários de drogas, na tentativa de acabar com os 

estigmas que são veiculados quando tratamos desse assunto, onde todos os usuários seriam “viciados”, 

“marginais” ou “maconheiros”. Assim, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os usuários 

podem ser classificados da seguinte forma:

• Não usuário: nunca utilizou qualquer tipo de drogas.

O ecstasy (metilenodioximetanfetamina), também denominado de MDMA, é uma droga 

sintética, isto é, feita em laboratório. Entre os efeitos da droga, podemos citar a criação de uma 

sensação anormal de euforia e bem-estar, além do aumento da capacidade física e mental do 

indivíduo e do interesse sexual. Buscando estes efeitos, muitos jovens fazem o uso do ecstasy em 

festas, raves (festas de música eletrônica) e boates.

A história desta droga se inicia em 1912, quando a empresa farmacêutica Merck sintetiza 

a substância pela primeira vez. Em 1914, a mesma patenteou o MDMA, para ser usado como um 

inibidor do apetite, o que, de fato, nunca aconteceu. Em 1960, a substância chamou a atenção da 

comunidade científica, passando a ser empregada em psicoterapias, como método para elevar o 

estado de ânimo.

Foi na década de 1970 que a droga começou a ser consumida de forma recreativa, sobretudo 

entre jovens que frequentavam danceterias e festas noturnas. Nessa época, a substância ficou 

conhecida como “a droga do amor”, uma clara referência à sua propriedade de aumentar o interesse 

sexual dos indivíduos. No fim da década de 1980, o ecstasy já ganhara grande popularidade nos 

Estados Unidos e na Europa, especialmente na Inglaterra e Holanda. Por fim, a droga foi proibida 

em 1977, no Reino Unido; e em 1985, nos EUA.

VOCÊ SABIA
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• Usuário experimental: limita-se a experimentar um tipo, ou vários, em geral por 
curiosidade, mas não dá continuidade ao uso.
• Usuário ocasional: faz uso de uma, ou várias, drogas quando estão disponíveis 
ou em locais favoráveis, sem deixar de manter suas relações afetivas, familiares, 
profissionais ou sociais.
• Usuário habitual: faz uso frequente de drogas, mantém uma rotina de uso, como 
por exemplo, em bailes ou quando vai à praia, mas no qual já se podem observar 
problemas associados ao uso.
• Usuário abusivo: já não tem controle sobre o uso, consome drogas 
indiscriminadamente, apresenta uma série de problemas em casa, em família, na 
escola, no trabalho e com a lei.
• Dependente químico: não pode ser definido apenas pela frequência ou 
quantidade do uso, logo, seu padrão de uso deve resultar em pelo menos três dos 
sintomas, ou indícios, ao longo dos últimos doze meses, que são os seguintes:

1. Forte desejo ou compulsão de utilizar drogas;
2. Dificuldades em controlar o uso, seja em termos de início, término ou quantidade 
de drogas;
3. Uso de drogas para atenuar sintomas de abstinência (falta de drogas), com 
plena consciência dessa prática;
4. Evidência de tolerância, quando o indivíduo necessita de doses maiores de 
drogas para alcançar os efeitos obtidos anteriormente com doses menores;
5. Estreitamento do repertório pessoal de consumo, quando a pessoa passa, por 
exemplo, a consumir drogas em ambientes inadequados, a qualquer hora, sem 
nenhum motivo especial;
6. Falta de interesse progressivo em outros prazeres e interesses em favor do uso 
de drogas
7. Insistência no uso de drogas, apesar de sintomas danosos comprovadamente 
ocasionados pelo uso indiscriminado das mesmas.

Como podemos observar, o uso de drogas, portanto, não leva automaticamente a estados de 

dependência química. Encontram-se casos onde se passa do uso ocasional para o abuso até a perda de 

controle sobre o uso, motivados por uma série de padrões de uso.

Tipos e efeitos das drogas
Já observamos que existem três 

classificações para os diferentes tipos 

de drogas: depressoras, estimulantes e 

perturbadoras. Todas alteram o funcionamento 

do sistema nervoso central e do cérebro, além 

de afetar o comportamento. Em consequência, 

dificultam a coordenação motora, mental e 

emocional, além de promover a dependência 

da substância utilizada, assim como a 

quantidade e a qualidade. Quando falamos 

em qualidade levamos em conta que na 

maioria das vezes as drogas podem ser 

misturadas com outros produtos que podem 

reduzir ou aumentar os seu efeitos. Vamos 

então conhecer os diferentes tipos e seus 

respectivos efeitos.

Como observamos, algumas drogas 

têm efeitos parecidos, pois pertencem aos 

mesmos grupos. Além disso, observamos ainda 

que drogas “legais”, que são comercializadas 

e qualquer pessoa pode ter acesso, como a 

cafeína e o álcool, também causam efeitos 

danosos ao organismo das pessoas.

Drogas, sexo e Aids (HIV)
Quando tratamos dos efeitos das 

drogas nos diferentes indivíduos, é preciso 

considerar a possibilidade de que, em 

diferentes corpos, as drogas ajam de forma 

diferente. O funcionamento do corpo humano, 

a quantidade e a frequência do uso, além 

de influências do meio ambiente e aspectos 

emocionais, são variáveis importantes para 

levarmos em consideração. Nas relações 

sexuais, os efeitos causados potencialmente 

pelas drogas encontram-se relacionados 

mais com o que as pessoas acreditam que vai 

acontecer do que com as reais possibilidades 

dos seus efeitos.

Tipos de drogas e seus efeitos

• Tranquilizantes (ansiolíticos) - Provocam alívio da 
tensão e da ansiedade, relaxamento muscular e indução 
ao sono. Em altas doses, provocam queda da pressão ar-
terial e combinados com álcool podem levar ao estado de 
coma; em grávidas, aumentam o risco de má formação do 
feto;

• Solventes ou inalantes (cola, esmalte, lança-perfu-
me, cheirinho da loló, benzina, tinner, entre outras) - Provo-
cam euforia, excitação e alucinações. O uso repetido pode 
afetar os neurônios e causar lesões na medula, nos rins e 
no fígado;

• Xaropes e gotas para tosse com codeína - Provocam 
alívio de dores, bem-estar, sonolência e a sensação de es-
tar flutuando. Causam, também, queda da pressão arterial 
e da temperatura. Podem levar ao estado de coma e produ-
zir convulsões. O usuário pode sofrer de cólicas e insônias;

• Álcool - Provoca euforia, desinibição e sensação 
de anestesia. Causa leves tremores e náuseas, vômitos, 
suor abundante, dores de cabeça, tontura, agressividade e 
pode levar a estados de coma;

• Cocaína - Provoca uma falsa sensação de poder, 
euforia, perda da fome, do sono e do cansaço. Em doses 
elevadas, causa aumento da temperatura, convulsões e 
problemas no coração. Ocasionalmente pode levar o usuá-
rio a ter delírios de perseguição;

• Crack - Provoca uma falsa sensação de poder, eufo-
ria, perda da fome, do sono e do cansaço. Seu uso contínuo 
pode resultar em parada do coração. Provoca forte depen-
dência física e alta taxa de mortalidade entre os usuários;

• Nicotina (tabaco, cigarro) - Provoca uma sensação de 
prazer, reduz o apetite, pode levar a um estado crônico de 
anemia. Agrava doenças como a bronquite e pode pertur-
bar o desempenho sexual. Nas mulheres aumenta o risco 
de aborto. Além disso, associa-se a trinta tipos de câncer. 
Contém, aproximadamente, quatro mil e quinhentas subs-
tâncias tóxicas para o organismo humano;

• Cafeína - Provoca resistência ao sono e cansaço. Se 
consumida em doses excessivas, pode causar problemas 
estomacais e insônia. É encontrada no café, em refrigeran-
tes tipo cola, mate, chás e energéticos;

• Maconha - Provoca relaxamento, falsa sensação de 
apetite e prejuízo da memória. Algumas pessoas podem 
ter alucinações. O uso continuado pode afetar os pulmões 
e a produção de espermatozóides;

• Ácido lisérgico (LSD) - Provoca alucinações, distor-
ções, sensações de deformação, estados de pânico e delí-
rio. Pode levar ao usuário a ter convulsões;

• Cogumelo - Provoca alucinações visuais e auditivas, 
aceleramento dos batimentos cardíacos. É usado na maio-
ria das vezes em forma de chá.

• Ecstasy (Êstase) - Provoca euforia, estados de ansie-
dade e delírios.
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O álcool, por exemplo, ao contrário do que muitos pensam, pode num primeiro momento levar 

a sensações de menor inibição e maior euforia. A ingestão de álcool pode até induzir as pessoas a uma 

falsa sensação de desejo, porém é comprovado que pode prejudicar o desempenho sexual. Há indícios 

de que o consumo de maconha pode diminuir a produção de testosterona (hormônio sexual masculino) 

podendo provocar temporariamente a queda da produção de espermatozóides nos homens.

A possibilidade de contaminação pelo vírus HIV, também é um risco adicional do consumo de 

drogas. Há indícios de que uma pessoa sob efeito de drogas pode ter sua capacidade de julgamento e 

seus reflexos alterados o que diminui a probabilidade de se dispor a usar preservativos. No contexto do 

uso de drogas a forma mais conhecida e divulgada de contaminação pelo vírus da AIDS é a que se dá 

entre os usuários de drogas injetáveis. Isso acontece quando há o uso indiscriminado de seringas para 

a injeção de drogas na corrente sanguínea. Os usuários compartilham a mesma seringa, e se existe um 

portador entre eles haverá a contaminação.

É importante destacar que não apenas entre os usuários de droga injetáveis há o risco de 

contaminação. Quando falamos de drogas e usuários, devemos sempre levar em consideração que a 

capacidade de julgamento pode ser prejudicada. A prática de prostituição, ou a realização de atos sexuais 

em troca de drogas ou dinheiro para a aquisição das mesmas, também já foram relatadas. Estes casos 

contribuem para a disseminação do vírus, tornando-a mais significativa entre os usuários de drogas. Um 

agravante a ser levado em consideração é a contaminação das pessoas que embora não sejam usuárias, 

sem o saber na maioria das vezes, mantêm relações sexuais com usuários.

A ausência do uso de preservativos pode ser um fator de alto risco de contaminação, quando 

tratamos de usuários de drogas.

Considerações finais
Uma das melhores formas de se prevenir contra problemas relacionados ao consumo de drogas é 

a informação. A possibilidade de se informar sobre os diferentes tipos de drogas, seus efeitos, implicações 

familiares, sociais e legais é considerada uma das melhores estratégias para a ausência de danos à saúde 

física e mental.
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ATIVIDADES CAPITULO IX 
Drogas

1. “Roda Viva“ - Forme um circulo (roda) com os jovens, apresente alguns dados sobre o histórico das 

drogas e faça a seguinte pergunta: “Por que o ser humano usa drogas desde sempre ? “

2. “Jornal Vivo“ - Peça para os jovens pesquisarem notícias relacionadas sobre o uso de drogas e 

apresentarem para os colegas na sala de aula, em forma de tele - jornal. Após as apresentações promova 

uma discussão sobre o tema abordado nas notícias.

3. “A Foto Fala” - Recorte fotos sobre uso de drogas e cole-as  numa folha de papel ofício (o n° deve 

ser proporcional ao n° de alunos). Distribua as fotos entre os jovens, após alguns minutos peça para eles 

expressarem seus sentimentos e opiniões sobre as fotos.

4. “Cine - Debate” - Escolha um filme com a temática “Drogas” e após a exibição, promova um debate com 

os jovens.

5. “Contando uma História” -  Peça para os jovens contarem ( escritas numa folha de papel) alguma 

história relacionadas a temática Drogas, mas sem se identificarem, observe as mais apropriadas para serem 

apresentadas para os jovens em sala e promova um debate.
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Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)1 

Art. 5º - Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, 

por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

Art. 18 - É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 

qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

Introdução
Neste capítulo trazemos o debate sobre a exploração sexual comercial de crianças e 

adolescentes. No decorrer do texto, buscamos apresentar informações sobre este tema, tendo 
como principal objetivo apontar a importância de todos e todas se envolverem para o fim desta 
forma de violência

Apresentação
Seria ótimo se pudéssemos ler essas palavras tão importantes do ECA sabendo que as crianças 

e adolescentes brasileiras estão livres da exposição a tantas formas de violência, contudo, infelizmente, 

esta não é a realidade observada aqui, nem em grande parte do mundo. Meninos e meninas, assim como 

adolescentes de ambos os sexos, são cotidianamente vitimados por violências que causam sofrimentos 

de todos os tipos; além de sentidas no presente é provável que tais violências tenham reflexos em suas 

vidas no futuro. Seguramente, o tema deste capítulo - a exploração sexual comercial - pode ser apontado 

como uma das, senão a mais triste e cruel realidade, a que se submetem crianças e adolescentes.

É muito difícil saber ao certo o número de crianças e adolescentes que tem suas vidas marcadas 

pela exploração sexual comercial. Podemos afirmar, porém, que o número é altíssimo, ultrapassando mais 

de 1 milhão de crianças e adolescentes que são introduzidos por ano na indústria sexual em todo o mundo. 

Só no Brasil, mais de 100 mil sofrem essa forma de violência.2

A exploração sexual comercial é um crime que viola os direitos humanos das crianças e 

adolescentes e também representa um problema de saúde pública, na medida em que causa graves 

CAPITULO X
Exploração sexual comercial 
de crianças e adolescentes*

consequências para a saúde física, mental e emocional das vítimas.2

Lidar com essa forma de violência é uma tarefa difícil, porque são vários os fatores que constroem 

a teia que sustenta e alimenta a rede de exploração. Podemos citar aqui: a exclusão social e a desigualdade 

econômica; a omissão do Estado, representada especialmente pela corrupção de agentes da lei e pela 

impunidade; o machismo, que sustenta e reforça as desigualdades de poder entre homens e mulheres; 

as desigualdades raciais e étnicas, que aumentam a vulnerabilidade de meninas e meninos negras/os 

e indígenas; o poder de adultos sobre os mais jovens, que muitas vezes legitima e autoriza a violência 

contra as crianças e adolescentes etc.2, 4

A importância de conhecer e diferenciar alguns termos
Como apontado pela Agência de Noticias dos Direitos da Infância (ANDI)4, muitas vezes, as 

matérias que vemos na mídia falam do abuso sexual e da exploração sexual como se fossem a mesma 

coisa. Na verdade, apesar de ambas serem formas de violências sexuais cometidas contra crianças e 

adolescentes, a exploração sexual se diferencia principalmente por contar com a questão do interesse 

financeiro/comercial. Sendo assim, a ANDI define da seguinte maneira essas violências:

 Abuso Sexual - O abuso sexual pode se manifestar dentro ou fora da família e acontece pela 

utilização do corpo de uma criança ou adolescente para a satisfação sexual de um adulto, com ou 

sem o uso da violência física. Desnudar, tocar, acariciar as partes íntimas, levar a criança a assistir 

ou participar de práticas sexuais de qualquer natureza também constituem características desse 

tipo de crime.

Exploração Sexual Comercial - Consiste na utilização de crianças e adolescentes em atividades 

sexuais remuneradas, como a exploração no comércio e no turismo sexual, a pornografia infantil 

ou a exibição em espetáculos sexuais públicos ou privados

Outro erro muito comum não só na mídia, mas na sociedade como um todo, é considerar a 

exploração sexual de crianças e adolescentes como prostituição, por exemplo, quando se fala em 

“prostituição infanto-juvenil”. Precisamos compreender que apenas os adultos podem optar por esta 

profissão!5 Vale lembrar que para maiores de 18 anos de ambos os sexos, a prostituição não é crime no 

Brasil, sendo cada vez mais frequente a criação de associações de prostitutas ou profissionais do sexo, 

com o justo intuito de garantir os direitos desses profissionais. 

O importante é ter em mente que todas as crianças e adolescentes envolvidos com a exploração 

sexual comercial são vítimas de violência e de subjugação por adultos, não podendo assim ser 

reconhecidos como profissionais. Em tais situações, tanto quem paga por esses serviços, quanto quaisquer 

intermediários ou aliciadores, são abusadores e estão cometendo um ato criminoso.2

É provável que ao ler este capítulo muitos/as de vocês já tenham conhecimento e talvez até 

achem óbvias as informações do parágrafo anterior; contudo, posso afirmar-lhes que inúmeras pessoas 

não têm essa consciência. Existe extensa má informação sobre a exploração sexual comercial de crianças 

e adolescentes, algumas sendo verdadeiros mitos, como aponta a ONG Promundo2:

• MITO 1: Elas/eles decidiram fazer isso e gostam do que fazem.
Realidade: as crianças e adolescentes não escolhem entrar nesta situação, elas são aliciadas 
ou obrigadas por abusadores. Muitas dessas crianças já têm um histórico de abuso sexual, o que 
pode contribuir para um quadro de baixa autoestima e maior vulnerabilidade.

VOCÊ SABIA

A exploração sexual é tão prejudicial para as crianças e adolescentes e para toda a sociedade, 

que em 1999 a Organização Internacional do Trabalho (OIT) a considerou como uma das piores 

formas de trabalho existente, sendo comparada à escravidão.3
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• MITO 2: Elas ganham muito dinheiro.
Realidade: os únicos que se beneficiam financeiramente com a exploração sexual são os/as 
adultos/as envolvidos/as com a rede de exploração.

• MITO 3: Na maioria das vezes, as pessoas que exploram essas crianças são mais velhas e 
sofrem de algum transtorno mental.
Realidade: estudos demonstram que os exploradores e abusadores podem ser adultos de 

qualquer idade e estes em geral não sofrem de qualquer transtorno mental.

Breve contexto dessa violência no Brasil e como podemos lidar com ela
Segundo um estudo do CECRIA5, a exploração sexual comercial se apresenta de forma diversa e 

particular dentro do Brasil, como mostra o mapa abaixo.

Para lidar com estes diferentes contextos regionais, são necessárias ações complexas que 

envolvam os mais diversos setores da sociedade - governo, organizações não-governamentais, empresas 

privadas, mídia, escolas, instituições religiosas, de saúde etc. É importante que tenhamos consciência que 

cabe a todos/as agirem para pôr um fim a essas violências; contudo, devido ao tamanho e complexidade 

do problema, a obrigação maior recai sobre os governos municipais, estaduais e federal.

Apesar de todas as dificuldades observadas em nosso país, temos uma legislação muito avançada 

e reconhecida mundialmente voltada para a garantia da proteção integral dos direitos da população 

infanto-juvenil, através da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Assim, parte importante de nosso papel enquanto cidadão e cidadã é pressionar nossos governos - com 

maior ênfase os locais -, a fim de que os direitos garantidos no papel se transformem em direitos e ações 

de fato para as crianças e adolescentes do país. Para tal, devemos saber o que pensam e como estão 

trabalhando os políticos a respeito do tema e votar naqueles que demonstram interesse e compromisso 

com uma sociedade sem violências contra as crianças e adolescentes.

Através de campanhas e ações que vêm sendo realizadas pelo governo e por organizações não-

governamentais em todo o país, ultimamente o número de denúncias sobre casos de exploração sexual 

tem crescido em todo o Brasil.

O Disque Denúncia Nacional (Disque 100) é o principal canal para que a população possa denunciar 

casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Gratuito e de 

abrangência nacional, o Disque 100 recebe ligações sete dias por semana 

e 24 horas por dia e encaminha os casos às autoridades competentes. 

Além de violência sexual, o serviço acolhe registros de tráfico de pessoas, 

negligência e maus-tratos. Também por meio deste número, o/a cidadão/ã 

pode obter informações sobre o que são e como funcionam os Conselhos 

Tutelares, além de obter o telefone do órgão mais próximo de sua casa.

Semelhante às violências que acontecem dentro do ambiente 

doméstico e familiar - como a violência contra a mulher e o abuso sexual 

contra crianças e adolescentes -, uma das maiores barreiras na luta pelo 

fim da exploração sexual comercial é o muro de silêncio que encobre o 

tema. A questão é que não adianta olhar para o outro lado e fingir que não 

viu, pois isso não mudará o quadro e só ajudará ao abusador ou aliciador. 

Por isso, sempre que necessário disque 100!

Uma questão de gênero?
Tradicionalmente, as ações de governos e organizações não-governamentais voltadas para as 

diferentes formas de violência sexual têm como foco mulheres de todas as idades - seja na atenção às 

vitimas ou nas ações de prevenção junto a meninas e adolescentes do sexo feminino. A razão disso é 

que, de fato, as meninas e adolescentes do sexo feminino (em grande parte, negras ou de descendência 

indígena) estão mais expostas à exploração sexual comercial, e correspondem em geral a mais de 90% 

das vítimas.4
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Norte
- Exploração sexual (garimpos, 
prostíbulos, portuária, cárcere 
privado - fazendas e garimpos); 
prostituição em estradas e nas 
ruas, leilões de virgens.

Nordeste
- Turismo sexual;
- Exploração sexual comercial 
em prostíbulos;
- Pornoturismo;
- Prostituição de meninas 
e meninos de rua;
- Prostituição nas estradas.

Sudeste
- Pornoturismo;
- Exploração sexual comercial 
em prostíbulos/ cárcere privado;
- Exploração sexual comercial 
de meninos e meninas de rua;
- Prostituição nas estradas.

Sul
- Exploração sexual comercial de meninos 
e meninas de rua/ redes de narcotráfico;
- Denúncia de tráfico de crianças;
- Prostituição nas estradas.

Centro-Oeste
- Exploração sexual comercial em prostíbulos;
- Exploração sexual comercial nas fronteiras/ 
redes de narcotráfico;
- Prostituição de meninas e meninos de rua;
- Rede de prostituição (hotéis, etc.);
- Prostituição através de anúncios de jornais;
- Turismo sexual, ecológico e náutico;
- Prostituição nas estradas.

Como forma de ampliar o 
debate e chamar a atenção 
da sociedade para o assun-
to, em 2000 foi aprovada a 
Lei nº. 9970 que instituiu o 
dia 18 de maio como o Dia 
Nacional de Luta contra o 
Abuso e a Exploração Se-
xual de Crianças e Adoles-
centes. Neste dia, em 1973, 
uma menina de oito anos foi 
brutalmente assassinada 
em Vitória (Espírito Santo), 
após ter sido estuprada por 
jovens de classe média alta 
daquela cidade. O crime, 
apesar de sua natureza he-
dionda, ficou impune.
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Contudo, cada vez mais essas organizações compreendem que não é possível construir uma 

sociedade igualitária e com menos violência sem incluir homens de todas as idades nesse processo de 

mudança.

Muitos homens pensam que têm o direito a uma vida de privilégios pelo simples fato de ter 

nascido homens e acreditam que as mulheres devem lhes proporcionar tais privilégios. A questão da 

violência sexual e da exploração sexual comercial mostra bem essa mentalidade, já que os homens 

que aliciam e pagam por esses serviços geralmente pensam que têm o direito de fazer sexo com quem 

quiserem, quando quiserem e da maneira que quiserem, sem se importar com o desejo, a condição de vida 

e também a idade da menina, adolescente ou mulher.6

Ao trabalhar e dialogar apenas com as mulheres, corre-se o risco de reforçar a ideia de que esse 

é um “tema de mulheres”, da mesma maneira que muitas vezes se faz com assuntos como a prevenção de 

DST/Aids, o planejamento familiar, o cuidado com a saúde em geral, o cuidado dos filhos e da casa etc. No 

entanto, se pararmos para pensar, logo nos daremos conta de que na esmagadora maioria das situações 

de exploração sexual, são os homens que estão cometendo este crime. Assim, como dizer que se trata de 

um assunto de mulheres? O tema também é nosso, dos homens, e é importante que sejamos vistos como 

parte da solução e não apenas como parte do problema.

De forma urgente precisamos refletir e questionar como se dá a socialização e educação masculina, 

onde em geral somos pressionados a apresentar um comportamento irrepreensivelmente macho, que 

muitas vezes resulta em violências contra mulheres e contra outros homens, além da pouca atenção com 

a nossa saúde. Essas construções de gênero, que tentam impor modelos de comportamento a homens 

e mulheres, estão muitas vezes relacionadas, direta ou indiretamente, ao abuso sexual e à exploração 

comercial de crianças e adolescentes.2

Outra questão urgente para toda a sociedade, e que está profundamente ligada ao machismo e 

às desigualdades de gênero, é a exposição de mulheres na mídia e na publicidade como meros objetos de 

consumo. Os exemplos atuais mais marcantes são os comerciais de cerveja, que sempre deixam a dúvida 

se você está comprando a cerveja ou a mulher “gostosa” e a moda de mulheres melancia, melão, filé, 

caviar etc., literalmente postas em prateleiras pela mídia para o consumo dos homens.

Em vez de encarar essas coisas como simples ou fatos banais do cotidiano, é preciso tentar 

compreender a razão dessas e outras tentativas para se transformar as mulheres em mercadorias. Afinal, 

o que são as meninas e adolescentes exploradas sexualmente para os abusadores e aliciadores, senão 

meras mercadorias? Sei que este argumento pode soar radical para alguns, mas o seu intuito é justamente 

o questionamento, a reflexão. Da mesma forma que não devemos jogar qualquer comida e bebida goela 

abaixo, para não nos engasgarmos ou termos uma grave indigestão, também não devemos engolir o que 

a mídia nos oferece sem reflexão.

Pensando nisso, o nosso interesse em direcionar esta discussão para um público jovem, entre 14 

e 24 anos, é exatamente o de gerar inquietações e questionamentos que possam depois se tornar ações 

por uma sociedade com igualdade entre homens e mulheres, mais justa e com menos violência.

Além disso, é importante trabalhar com essa faixa etária porque pesquisas indicam que grande 

parte dos adultos que cometem atos de violência sexual começou a apresentar comportamentos sexuais 

abusivos antes dos 18 anos de idade. Por outro lado, meninos e garotos e principalmente meninas e 

garotas nessa faixa etária estão muito expostos/as a diversas 

formas de violência sexual.

A juventude é um período onde muitos valores são 

estruturados e assim os comportamentos e hábitos que 

assumimos nessa fase da vida têm grande possibilidade de 

nos acompanhar por muito tempo. Por isso, acreditamos ser 

crucial que os temas envolvendo a sexualidade e as violências 

sexuais sejam debatidos nesse momento, para que meninos, 

meninas e adolescentes do sexo masculino e feminino, tenham 

a oportunidade de desenvolver tanto relacionamentos como uma 

sexualidade saudável, ou seja, que se expressem de maneira 

livre e sem violência.

Para não nos silenciarmos, para buscarmos soluções 

para uma vida com menos violências, para construirmos e 

desfrutarmos uma sexualidade plena e saudável e por fim, para 

em solidariedade tentarmos expandir esses direitos a todos e 

todas, precisamos de conhecimento, de informação. Foi pensando 

nisso que escrevemos este texto e também por isso apontamos 

alguns sites e filmes abaixo, no intuito de que você tenha alguns 

caminhos para continuar esse processo de aprendizado.

Lei 11.340 - Lei Maria da Penha
Como vocês já leram no capítulo 
sobre gênero, a Lei Maria da Penha 
(LMP) criou mecanismos para coibir 
e prevenir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher. Achamos 
importante brevemente retomar a 
LMP neste capítulo porque há evi-
dências de que a exploração sexual 
comercial de crianças e adolescen-
tes muitas vezes está ligada a uma 
situação de abuso sexual e outras 
violências sofridas dentro de casa, 
em grande parte tendo mulheres de 
todas as idades como vítimas. Neste 
contexto, a LMP torna-se uma forte 
aliada para o fim da exploração se-
xual comercial.
É importante salientar que a Lei 
Maria da Penha não é contra os 
homens, mas sim a favor de uma 
sociedade sem violência domés-
tica e familiar. Desta forma, a lei é 
benéfica para mulheres, crianças e 
homens, na medida em que numa fa-
mília onde existe violência, todos/as 
saem perdendo.

SITES
ANDI - Agência de Noticias dos Direitos da Infância - www.andi.org.br 
Para denunciar pedofilia na internet - www.censura.com.br
SAFERNET - para denunciar crimes contra os direitos humanos na internet - www.denunciar.org.br
CECRIA - Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes www.cecria.org.br 
CHILDHOOD BRASIL - Instituto WCF - www.wcf.org.br 
Promundo - www.promundo.org.br
Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes - www.
comitenacional.org.br 
Fundação Abrinq - www.fundabrinq.org.br 
UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância - www.unicef.org.br

PARA PESQUISAR
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FILMES
• Anjos do Sol (Nacional, 2006) - exploração sexual. Conta a história de uma menina nordestina 
de doze anos que é vendida pela família para supostamente trabalhar como empregada doméstica. 
Em vez disso, ela é leiloada e envolvida num ciclo de exploração sexual, sendo enviada para uma 
região de garimpo no norte do país.
• Menina Bonita (Internacional, 1978) - exploração sexual.
• O Caçador de pipas (Internacional, 2007) - violência sexual e exploração sexual.
• Má Educação (Internacional, 2004) - abuso sexual dentro de instituição/escola religiosa.
• Taxi Driver (Internacional, 1976) - exploração sexual.
• Sobre meninos e lobos (Internacional, 2003) - abuso sexual.
• O Lenhador (Internacional, 2004) - abuso sexual pela ótica do abusador.

BIBLIOGRAFIA
1 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Site:
2 Fonseca, V. e Nascimento, M. Por El fin de La explotación sexual: qué pueden hacer los varones?: 
manual para la sensibilización de adolescentes entre 10 e 14 años. Rio de Janeiro, Promundo, 2008
3 CARVALHO, H. et al. A Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes nas Legislações 
da Argentina, Brasil e Paraguai: alternativas de harmonização para o MERCOSUL. OIT, 2004. p. 124. 
Site: 
4 ANDI. Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - Guia de referência para a cobertura 
jornalística. 2007.
5 LEAL, M. A Exploração Sexual Comercial de Meninos, Meninas e Adolescentes na América Latina 
e Caribe. Brasília: CECRIA. 1999. Site: http://www.cecria.org.br/pub/livro_iin_publicacoes.rtf
6 Lima, D. et al. Manual da educação para a ação: Homens pelo fim da violência contra a mulher. 
Instituto Papai/Promundo/White Ribbon Campaign, 2007.

Órgãos governamentais voltados para os direitos e a proteção das crianças e 
adolescentes:
• Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente;
• Conselhos Tutelares;
• Varas e Delegacias Especializadas;
• Defensorias Públicas;
• Centros de Defesa da Criança e do Adolescente;
• Serviço Sentinela - oferece ações de apoio psicossocial a crianças, adolescentes e famílias 
vítimas de violência sexual;
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ATIVIDADES CAPITULO X 
Exploração sexual comercial 
de crianças e adolescentes

ATIVIDADE 1: Refletindo em grupo sobre a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes
• Objetivo: Trocar informações e discutir sobre a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. Pensar quem é/
são os responsáveis e se sensibilizar com o tema.
• Materiais necessários: Folha de papel A4; lápis ou caneta e fita adesiva.
• Tempo recomendado: duas horas. 
• Número de participantes recomendado: máximo 15.
• Dicas para planejamento: Não é objetivo do trabalho que os/as participantes falem de experiências pessoais relacionadas 
à violência sexual (como vítima ou autor/a), portanto, tais relatos não devem ser estimulados. Caso algum(a) participante 
exponha alguma situação pessoal no grupo, escute, acolha, respeite e procure conversar com ele/a após o grupo. Por isso, 
encorajamos que o/a facilitador/a busque informações sobre a rede local de atenção a crianças e adolescentes antes de 
realizar esta atividade, na eventualidade de precisar fazer um encaminhamento.
• Procedimento
Parte 1: (+/- 40 minutos)
1- Escreva as seguintes palavras – 1) Governo; 2) Crianças ou Adolescentes; 3) Família; 4) Clientes ou aliciadores; 5) Pobreza 
ou Dinheiro; 6) Drogas; 7) Outros; 8) Não sei – em diferentes folhas de papel A4 e cole as mesmas na parede com uma boa 
distância entre elas. 
2- Explique aos participantes que você vai ler uma série de casos, e que você quer que eles rapidamente reflitam 
individualmente sobre cada um deles e pensem quem é o/a principal responsável pela situação relatada. Quando você der 
um sinal, eles devem andar em direção à frase que corresponde às suas respostas.
 3- Após cada rodada, peça que ao menos uma pessoa de cada ‘grupo’ justifique a sua escolha, pergunte se outra resposta 
também seria possível e faça um breve debate.
 
• Maria tem 9 anos, ela tem outros 5 irmãos e irmãs e seus pais contam com menos de meio salário mínimo para manter a 
família. Um dia, um homem oferece R$ 500,00 para levá-la para outra cidade para trabalhar em uma “casa de família”. Na 
verdade, Maria foi levada para um bordel onde passou a ser explorada sexualmente. [Respostas Possíveis (RP): 1, 3, 4, 5]
• Felipe tem 16 anos, seu passatempo preferido é fazer musculação e ficar ‘grande’. Um outro cliente da academia, mais 
velho, convida Felipe para dançar em seu clube de strip-tease. No inicio, Felipe fica constrangido e não topa, mas com a 
insistência do homem e com o argumento de que poderá ganhar um bom dinheiro e ajudar a sua família, ele decide ir. [RP: 
1, 3, 4, 5]
• Karla tem 17 anos e faz programa há dois anos na praia, quase sempre com estrangeiros. No começo, ela foi levada por 
amigas mais velhas que viviam falando pra ela sobre o dinheiro que ganhavam e sobre o sonho de casar com um ‘gringo’. 
Hoje, ela desistiu da escola, entrega boa parte do que ganha para um cafetão e quase tudo o que sobra vai para comprar 
drogas. [RP: 1, 3, 4, 5, 6]
• Joana tem 12 anos mas todos dizem que ela já tem ‘corpo de mulher’. Ela freqüenta bares de beira de estrada e sua mãe a 
‘oferece’ para caminhoneiros. Ela diz não gostar dessa vida, mas se acha na obrigação de ajudar a sua família. [RP: 1, 3, 4, 5]
• João tem 10 anos e conheceu uma mulher que se apresenta como Carol num chat da internet. Eles nunca se encontraram 
ao vivo, mas se falam algumas vezes por semana. Ela manda fotos que diz serem dela e pede que ele envie fotos dele sem 
roupa. [RP: 1, 3, 4]
Perguntas e temas para discussão:
• Essas situações são realistas? Peça que participantes falem sobre situações que presenciaram ou ouviram falar.
• Foi fácil ou difícil chegar às respostas? Provavelmente vários dirão que em algumas foi difícil. Fale que isso é normal devido 
à complexidade dos casos. Leia para o grupo o Art. 18 do ECA, que diz que é “dever de todos velar pela dignidade da criança 

e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”. 
Por isso, além da responsabilidade do cliente ou aliciador, o governo, assim como a família, sempre têm responsabilidade 
sobre estes casos, já que deveriam assegurar a proteção das crianças e adolescentes. É de grande importância deixar claro 
que em nenhum dos casos as crianças e adolescentes devem ser apontadas como responsáveis. 
• Como definiriam esses casos? Abuso sexual, assédio sexual, prostituição ou exploração? Explique que muitas vezes esses 
termos são usados como sinônimo, mas na verdade, existem diferenças. Deixar claro que o termo “prostituição” não deve 
ser usado em nenhum caso envolvendo crianças e adolescentes. Estes são casos de exploração sexual; são sempre crime e 
as crianças e adolescentes são sempre vítimas, independentemente do contexto.
• Observar se nos casos do menino e do garoto de 16 anos os/as participantes tenderam mais a classificá-los como 
responsáveis. Deixar claro que meninos e garotos são tão vítimas quanto as meninas e as garotas quando envolvidos com a 
exploração sexual comercial. Essa questão pode ser um bom momento para abordar o tema das relações de gênero.
 Parte 2: (+/- 1 hora)
1- Divida o grupo em subgrupos de 3 ou 4 pessoas (tente misturar garotos e garotas). Fale que o objetivo desta atividade será 
o de criar uma imagem congelada (como uma estátua) baseada nas histórias anteriores, em uma história que ouviram falar 
ou uma que criarem naquele momento. Distribua bem os grupos na sala para que um não saiba do tema do outro. O número 
de participantes na imagem fica a cargo do grupo. (+/- 15 min.)
2- Um por um, os grupos apresentam as suas imagens, enquanto os outros ficam como platéia. Após cada apresentação, 
peça que mantenham a imagem congelada e convide a platéia a fazer comentários sobre o que estão vendo. Depois, peça 
que voluntários da platéia façam mudanças na imagem, pensando em como afetar positivamente a vida da(s) criança(s) 
e adolescente(s) retratada(s). Ao fim de cada apresentação, o grupo fala sobre a sua imagem e sobre o que acharam dos 
comentários e das mudanças. (+/- 45 min.) 
Perguntas para discussão: (+/- 20 min.) 
• Qual foi a parte mais difícil da tarefa?
• Foi difícil pensar em como mudar as cenas? Em nosso dia a dia, é mais difícil ou mais fácil lidar com essas questões?
“Dever de casa”: peça aos participantes que investiguem na internet sobre outras situações de violência que envolvem 
crianças e adolescentes; sobre sites que tratam do assunto; filmes que podem ser usados para debater o tema; campanhas etc.

OFICINA 2 – Da reflexão para a ação pelo fim da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes
• Objetivo: Construção coletiva de ação para abordar o tema da violência sexual comercial de crianças e adolescentes.
• Materiais necessários: Folhas de papel A4, lápis ou caneta.
• Tempo recomendado: 1 hora e meia.
• Dicas para planejamento: Talvez a principal e única dica seja a de incentivar a criatividade dos/as participantes, deixando 
claro que toda e qualquer idéia é bem vinda.
• Procedimento
1- Inicie pedindo que os/as participantes compartilhem as informações que encontraram na internet. Anote todas no quadro 
e aproveite o momento para reforçar os conceitos de abuso sexual, exploração sexual, violência sexual e prostituição. 
2- Dependendo do tamanho do grupo, o inicio da atividade pode ser realizado em grupos menores de discussão. Peça que 
façam a conhecida “tempestade de idéias”, para que o maior número possível de idéias surjam. 
Algumas idéias que você pode propor após a tempestade de idéias: uma gincana na escola; uma peça teatral que reflita e 
leve informações para outros alunos; um grafite com mensagens contra a exploração sexual; convencer locutores de rádios 
comunitárias a colocar o tema em pauta; criar pôsteres e espalhar pela comunidade; fazer sessões de filme seguidas de 
debate etc. Não esqueça de falar ao grupo sobre o dia 18 de maio, “Dia Nacional de Luta contra o Abuso e a Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes” e sobre o Disque 100.
Diga que devem pensar sobre as seguintes coisas:
• Que tipo de ação chamaria a atenção deles/as?
• Que tipo de ação seria mais importante para a região aonde vivem?
• Qual será o objetivo central da ação? (por exemplo: divulgar o Disque 100 e conscientizar as pessoas da gravidade do tema);
• A ação será dirigida a quem? (alunos/as e professores/as da escola; crianças e adolescentes; adultos; etc.);
• Como viabilizar a ação? (qual será o custo da atividade; quantas pessoas terão que ser envolvidas; quais contatos podem 
facilitar a atividade etc.);
• Após decidir a abordagem, o grupo deve escolher pessoas que ficarão responsáveis por determinadas tarefas. Vale 
lembrar que é importante envolver o maior número de pessoas para garantir a realização da atividade.
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CAPITULO XI
A quem procurar? A quem recorrer?

• Comissão de Direitos Humanos Alerj

Rua Primeiro de Março, Palácio, Tiradentes, s/n.
(http://uwww.alerj.rj.gov.br/comissoes2.htm) Tel: 21.2588-1000

• Secretaria Municipal de Assistencia Social

Rua Afonso Cavalcanti 455, 5º andar, Cidade Nova  (http://www.rio.rj.gov.br/smas/)
- Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)
- Conselhos Tutelares

• Defensoria Pública

Avenida Marechal Câmara, 314, Centro, Rio de Janeiro 
(http://www.dpge.rj.gov.br) Tels: 0800-285-2279 ou 21.2332-6224

• Fundação Leão XIII (documentação)

Sede: Rua Senador Dantas, nº 76, 17º andar - Sede Administrativa
(www.leao.rj.gov.br) Tel: 21.2220-1620

• Ministério Público Estadual

Endereço Ouvidoria: Av. Marechal Câmara n° 370 - subsolo - Centro
http://www.mp.rj.gov.br/ Tel.: 127 

• Prefeitura do Rio de Janeiro - Serviços diversos para o cidadão

Rua Afonso Cavalcanti 455 - Cidade Nova  
http://www.rio.rj.gov.br/

• Sistema Único de Saúde - DISQUE SAÚDE 0800-61-1997
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/default.cfm

• Delegacias da Mulher no Estado do Rio de Janeiro:

Delegacia da Mulher em Niterói  - Tel:(21) 3399-3700 / 3399-3703 / 3399-3698 
Delegacia da Mulher em São Gonçalo -  Tel:(21) 3399-3730 / 3399-3733 
Delegacia da Mulher Rio de Janeiro (Centro) - Tel: 21.3399-3377

• Secretaria do Meio Ambiente de São Gonçalo

http://www.saogoncalo.rj.gov.br/meioambiente/
Tel. 21.3262-3662, Linha verde 21.2199-6387

• Centro de Educação Ambiental

Espaço voltado para o desenvolvimento de ações de cunho educacional com base no princípio 
da sustentabilidade socio-ambiental; Tel.: 21.3705-0598

• ONG Guardiões do Mar - http://www.guardioesdomar.org.br/
reúne cooperativas de catadores de lixo e artesãos. 
Rua Alfredo Azamor, 739, Boa Vista - São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil; 
Tels.: 21.2605-8016; email administracao@guardioesdomar.org.br 

• Órgãos governamentais voltados aos direitos e à proteção das crianças e adolescentes:

• Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente;
• Conselhos Tutelares;
• Varas e Delegacias Especializadas;
• Defensorias Públicas;
• Centros de Defesa da Criança e do Adolescente;
• Serviço Sentinela - oferece ações de apoio psicossocial a crianças, adolescentes e famílias 
vítimas de violência sexual;

• Para denunciar casos de intolerância religiosa: 
- Disque Denúncia contra Intolerância Religiosa: Tel.:21.2461-0055
- http://www.policiacivil.rj.gov.br na aba “DENÚNCIA”




