
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa 15ª edição a Revista Geração Z traz como tema “Juventudes e Direitos 

Humanos” com o intuito de fomentar discussões acerca da problemática sobre os direitos 

humanos juvenis. Se tem a consciência acerca da amplitude do tema e o quanto se pode ser 



discutido a partir de diferentes contextos, entanto, a escolha do tema foi realizada para 

demonstrar a visão dos próprios sujeitos alvo de tais direitos: as juventudes! 

Os Direitos Humanos, em nossa compreensão, podem ser entendidos como um conjunto de 

princípios que fornecem ao sujeito a possibilidade de se tornarem homens e mulheres 

livres, iguais e diversos. É o princípio da igualdade na diversidade que nos torna humanos! 

A partir dos diálogos que serão tecidos nessa edição iremos apresentar ao nosso leitor, a 

(talvez não tão nova) forma de se pensar sobre a vida em sociedade à luz dos princípios 

dos Direitos Humanos. É impossível se pensar, numa sociedade justa, livre, democrática e 

igualitária, sem que essa seja construída sobre tais princípios.  

A vida, que é um bem inegociável, só pode ser vivida plenamente, quando todas as pessoas 

são livres. Livres para serem quem desejam ser, sem preconceitos de toda e qualquer 

natureza. Somente na liberdade é possível vislumbrar uma sociedade que seja humana.  

As diversas formas de se castrar e perseguir os Direitos Humanos da população e, de forma 

especial, das juventudes, é uma forma (muitas vezes) silenciosa de violência. Violência 

essa que não se restringe ao aspecto físico, mas psíquico, simbólico, institucional, familiar, 

dentre outros. A violência, independentemente de sua natureza, retira do sujeito o direito 

próprio de viver plenamente. 

É preciso destacar que os Direitos Humanos são conquistas coletivas de parcela da 

população que, historicamente, vem sendo negligenciada, perseguida e violentada ao longo 

do tempo. Pensar na construção de políticas públicas e princípios políticos que valorizem 

tais grupos sociais é resgatar a dívida histórica da humanidade para com esse povo. 

É impossível dizer que a luta de um determinado grupo social vulnerabilizado é mais 

importante ou legítima do que de outro, pois cada um apresenta suas características e 

necessidades específicas. A luta da população negra contra o racismo não é mais ou menos 

urgente que a das mulheres por equidade de gênero ou da população LGBTQIA+ por 

respeito, por exemplo. Assim como não é mais ou menos importante a luta por direitos por 

parte das comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, campesinas, dentre outras.  

As discussões que se apresentam nessa edição não se pretendem ser conclusivas, mas 

apenas mais uma possibilidade de diálogo e reflexão em torno de uma temática que é 

sempre atual e urgente. Esperamos que com a leitura dos textos e imagens publicadas nessa 



revista, você, caro leitor, possa se questionar a respeito de como 

tem contribuído para a construção dessa tão sonhada sociedade 

livre, igual e fraterna. 

Carinhosamente, 

>José Aniervson S. Santos/ 

  O Editor    
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Jovens e os 
Direitos Humanos 

 

        Apesar de ter direitos garantidos 

pelas Organização das Nações Unidas - 

ONU, direitos básicos como os que visam 

a proteção e respeito a vida, a educação, a 

liberdade de expressão, o direito ao 

trabalho, ter direito a escolha de sua 

religião, dentre vários outros, muitos 

jovens vivem em um cenário de 

desigualdade, pobreza, discriminação, 

onde a falta de oportunidade serve como 

guia para caminhos errados. 

       Um nó na garganta é a sensação que 

muitos jovens devem sentir. Ter medo de 

falar, ter medo de se expressar, medo de 

agir, de gritar para o mundo EU ESTOU 

AQUI! 

     A sociedade é cruel, fere, humilha, 

maltrata e até mata, sem pensar que ali 
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está um jovem, o futuro mas também o 

presente de uma nação. 

     A cor da pele não define uma pessoa, 

e sim o caráter. A escolha de uma religião 

ou orientação sexual não faz uma pessoa 

melhor ou pior. Então, por que isso? 

Porque tantos atos desumanos. Todos os 

dias jovens morrem no mundo inteiro, 

vozes são caladas, diretos são violados. 

    A ONU descreve todos os direitos 

básicos, que devem ser garantidos a toda 

humanidade, para que possam ter uma 

vida digna, mas a realidade é dura. Nos 

dias atuais ainda se vê falar em trabalho 

escravo, trabalho infantil, exploração 

sexual, tráfico de pessoas, fome, guerras, 

pobreza. Ainda existem pessoas vivendo 

sem saneamento básico e água encanada, 

luz também não tem. Como um jovem 

pode ter esperança vivendo nesse 

cenário? 

     Vários direitos dos jovens são 

violados, por exemplo a educação - que é 

o pilar de uma sociedade - é precária, 

principalmente em países 

subdesenvolvidos. Sem educação muitos 

jovens não têm esperança de futuro. 

      Os direitos básicos garantidos aos 

jovens pela ONU, devem ser respeitados 

pelos governantes, com políticas que lhe 

garantam uma vida digna, uma 

perspectiva de vida. Muitos conseguiram 

vencer as barreiras impostas pela 

pobreza, conseguiram vencer. 

      O direito a educação é um dos 

principais direitos garantidos aos jovens 

pela ONU, pois a educação pode abrir 

portas, esperança de um futuro melhor.

 

 

 

 

> João Vitor Batista de Alcântara 

Colégio Paraíso – Lauro de Freitas/BA 

Email: antesdaqui@gmail.com  
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 O direito de 

ser quem 

você é 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo:  

No presente texto há uma análise argumentativa de como as pessoas, tanto mulheres, como 

homens, deixam-se influenciar pelos padrões de beleza que a mídia e a sociedade impõem, 

fazendo com que o direito de ir e vir como quiser passe despercebido pelas pessoas, como 

consequências desse comportamento e seguimento desses padrões que estão longe de ser a 

realidade física e biológica, são a falta de amor próprio e de interação social.    



Temos vivido a era dos direitos 

humanos, mas por desconhecer o poder 

de influência que a mídia, através dos 

meios de comunicação, exerce em nossas 

vidas, em como a imprensa penetra em 

nossa mente, não percebemos que nossos 

direitos jamais foram tão violados como 

nos dias de hoje. Em uma sociedade 

democrática, as mulheres tornaram-se 

escravas da indústria da beleza, tão 

divulgada pelos meios de comunicação, 

este tem dilacerado com a nossa 

juventude. 

 Pessoas que estão perdendo o 

prazer de viver, tornando-se solitárias, 

por estarem inconformadas com sua 

forma física, deixando com que ocorra a 

falta de autoestima e causando uma 

guerra com o espelho e gerando uma 

rejeição de si próprias. A mulher tem o 

direito de conseguir também os mesmos 

direitos dos homens, quebrando todo esse 

tabu, de que a mulher só presta para viver 

como mãe, dona de casa e esposa. Porém, 

hoje em dia esse conceito totalmente 

padronizado, já mudou. As mulheres 

ainda são mães, esposas, dona de seu lar 

e, ainda estão no mercado de trabalho, 

atuando de forma efetiva diversas 

funções. 

 Hoje nós que estamos lutando por 

este direito acabamos convivendo com 

pessoas que insistem em se importar com 

a cor da pele, sexualidade, como você se 

veste ou deixa de se vestir, e como é a 

sua estrutura corporal. As cobranças que 

as mulheres têm feito a si mesma, para 

atingir o padrão de beleza imposto pela 

mídia, têm lhes prejudicado em todos os 

sentidos, tanto psicológico, como em seu 

corpo. Por exemplo, a pessoa pode acabar 

tendo transtornos alimentares por achar 

que se for para atingir aquele “corpo 

perfeito”, ela deve parar de comer. As 

críticas aos padrões também envolvem o 

questionamento sobre a forma de 

definição do padrão, já que é uma visão 

restrita, que não engloba os diferentes 

tipos de pessoas, cada uma com sua 

própria beleza. 

 É o nosso direito mudar e se 

tornar a pessoa que você quer ser no 

futuro, construindo a sua história e 

quebrando todos esses tabus sociais, 

então como eu faço para me aceitar, ou 
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me amar do jeito que eu sou? Simples, 

comece a se aceitar do jeito que você é, 

pode existir até um padrão de beleza 

imposto na sociedade, mais o porquê não 

criar o seu próprio e mostrar que como 

cidadã é o seu direito e sua escolha de ser 

amada e respeitada da sua forma, 

independente se você é magra ou gorda, 

alta ou baixa, negra ou branca, entre 

outros aspectos. 

Hoje é bem comum ver como as 

adolescentes se enxergam e não aceitam o 

seu corpo, querendo atingir um bem mais 

modelado com a barriga mais definida, 

pois nós que somos jovens temos esses 

olhar, é complicado você ser apenas você 

mesma e depois começar a se rejeitar só 

por conta do seu corpo, nós deixamos de 

fazer várias coisas por conta da nossa 

aparência, como não querer vestir um 

biquíni por achar que alguém irá rir de 

você (isso não ocorre só com 

adolescentes, mas também com mulheres 

adultas).  

Portanto, para reverter este quadro 

de não aceitação das mulheres, é 

fundamental promover a discussão sobre 

a imagem feminina, tirando-a da esfera 

do reforço de autoestima e a transferindo 

para a esfera dos direitos humanos. Essa 

perspectiva é necessária porque a imagem 

feminina divulgada pela mídia acaba se 

tornando discriminatória, irreal, não 

contempla a diversidade da população 

feminina, é pouco saudável e prejudicial 

ao desenvolvimento adequado de crianças 

e adolescentes, sendo todas essas 

situações vedadas em inúmeros tratados 

de direitos humanos. 
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 É importante ressaltar que os 

padrões de beleza, também ocorrem com 

os homens, deixando acontecer os 

mesmos fatos relacionados acima e 

acabarem sendo discriminados. 

Reconhecer que a postura imposta 

pela mídia gera discriminação e impede 

as mulheres de desenvolverem suas 

capacidades físicas e intelectuais de 

forma plena, é reconhecer que a imagem 

feminina também é protegida pelos 

direitos humanos, e deve ser 

adequadamente tratada no cotidiano de 

forma a se ter um equilíbrio entre a 

imagem feminina real e a apresentada 

pelos meios de comunicação. Entretanto, 

as mulheres estão podendo transferir o 

problema da área da autoestima para a de 

direitos humanos até porque é uma 

necessidade, pois permitirá um 

tratamento mais audacioso do problema, 

e poderá garantir às futuras gerações 

femininas o direito de existirem e não 

serem discriminadas pela sua aparência, 

podendo desenvolver suas 

potencialidades e exercer sua cidadania 

de forma plena.  
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> Alanna Gabriela Santana Moraes 
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Email: sacramento_flavia@yahoo.com.br 
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Os jovens são o 

futuro da nação? 

 

 

Um mundo globalizado, avanços 

tecnológicos, novos conhecimentos, 

constantes revoluções, luta pelos seus 

direitos, fast food, bullying1, depressão, 

ansiedade, pânico, suicídio, pessoas tão 

próximas e distantes ao mesmo tempo, 

amor líquido, fake news, crises 

existenciais, políticas e econômicas. É, 

quem diria que em pleno século XXI 

estaríamos assim? – “os jovens são o 

futuro da nossa nação!”, então, será que 

eles irão mudar o mundo? 

De acordo com uma afirmação em 

discussão com minha avó, “A juventude é 

a fase em que os jovens têm que crescer 

de uma forma saudável, conhecer seus 

direitos e deveres, pois é a fase do 

conhecimento, relacionamento e a fase 

intermediária para a fase adulta. 

Entretanto, muitas pessoas pensam que os 

jovens de hoje, são egoístas, consumistas, 

onde só querem ter direitos e “abrem 

mão” de seus deveres, não respeitam o 

próximo, só vivem para si mesmo em 

busca de seus prazeres, além de serem 

imediatistas, frisando que toda regra tem  

 

 

exceção”. Sendo assim, é possível 

visualizar a nova geração, conhecida 

como a geração “Z”, a geração que tudo é 

muito fácil e rápido, todavia, como 

frisado acima há os que também estão em 

busca de conhecimento e crescimento. 

Hoje, o capitalismo mostra que 

precisamos ter para ser, os valores foram 

invertidos. Desta forma, é preciso ter um 

iphone ou o melhor Samsung da loja para 

ter um celular denominado “top”. A 

verdade é que nunca fomos tão 

influenciados como estamos sendo agora. 

As redes sociais são uma “explosão” de 

dopamina em nosso cérebro e ela mostra 

que devemos ser e ter o que é apresentado 

no feed, à vista disso, não buscamos o 

autoconhecimento e vivemos com uma 

falsa identidade, não vive mais eu, e sim, 

o capitalismo em mim. “Eu quero mais”, 

“serei feliz se tiver aquilo ou ficar igual 

àquela pessoa” – são ideias que 

infelizmente são reais, resultando em 

crises, seja ela existencial, identidade, 

depressão, ansiedade ou pânico. 

Definitivamente somos movidos por isso 
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e dependemos dos nossos smartphones. O 

vício? Já é visto como algo real e 

prejudicial a nossa saúde. O resultado 

disso é o crescimento dos índices de 

pessoas com transtornos mentais cujas 

mais comuns são a depressão, ansiedade 

e transtorno alimentar. 

Segundo a OMS (Organização 

Mundial da Saúde), o Brasil é o país com 

o maior índice de depressão da América 

Latina, cerca de 11,5 milhões de 

brasileiros são afetados por essa doença. 

Atualmente, é generalizada como 

“frescura”, porém é uma enfermidade 

comum e séria, pode afetar os 

sentimentos, atitudes e o psicológico de 

uma pessoa. O transtorno alimentar 

caracteriza-se pelos comportamentos 

alimentares influenciarem negativamente 

a saúde física e mental da pessoa afetada. 

Já a ansiedade é uma emoção e todas as 

pessoas têm, contudo, quando ela começa 

a atrapalhar a rotina do indivíduo, é 

considerada um distúrbio, seu transtorno 

identifica-se pelos sentimentos ligados a 

medos intensos e constantes, preocupação 

e nervoso, seus sintomas podem se 

manifestar fisicamente e 

psicologicamente. 

Vivemos a era do amor líquido, 

pessoas tão próximas virtualmente e 

distantes fisicamente, indivíduos que 

buscam o seu próprio prazer e suas 

vontades têm que ser feitas exatamente na 

hora em que desejam. Os jovens vivem 

em um mundo que não existe, deixaram 

de viver o real para viver o virtual, são 

jovens sem sonhos, dependentes de seus 

pais, sem perspectiva, desinteressados 

nos estudos, leituras, valores morais e 

diversos afins. “Segundo a ONU, mais de 

um bilhão de jovens, na faixa-etária de 14 

a 20 anos, estão desinteressados nas 

oportunidades econômicas e políticas que 

lhes são oferecidas.” – relata A gazeta do 

Acre. 

Finalizo afirmando que, é preciso 

acreditar no futuro dos jovens, ainda há 

uma esperança. Deste modo, é importante 

ressaltar a importância da educação,  
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quando há educação tudo muda, as 

perspectivas mudam, existe uma 

liberdade, a ignorância e arrogância se 

desfaz. Logo, se os jovens são o futuro da 

nossa nação, precisamos plantar sementes 

que frutifiquem no futuro e criem raízes 

sólidas para não ficarem tortas quando 

crescerem, por isso, é valioso o 

acompanhamento dos pais para com seus 

filhos, seja monitorando o uso dos 

aparelhos tecnológicos, analisando seus 

comportamentos, entre outros. Temos um 

futuro e devemos zelar por ele. 
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Como a idealização do amor afeta a 

saúde mental 
 

O amor pode ser definido como 
um conjunto de emoções, que causam 
desejo por alguém ou objeto, sem 
necessidade de um sentimento 
romântico. Na antiguidade o poeta 
Homero disse que o amor era apenas um 
apetite sexual, porém com a influência 
da filosofia na Grécia antiga houve uma  

 

mudança de pensamento. A paixão foi 
definida como uma “enfermidade” por 
Platão na obra A república (379 a.C.) 
onde foi citada a frase “o amor é uma 
perigosa doença mental”, contradizendo 
os registros de Pitágoras onde amar era 
“doença de uma alma saudosa”.  
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Em uma sociedade totalmente 
conectada e com acesso a várias 
informações, o processo de amar veio 
sendo idealizado e mal retratado, 
podendo causar danos à saúde mental 
de um indivíduo. A corrente filosófica 
pós-moderna traz uma idea de liquidez 
nos tempos atuais, denominada por 
“amor líquido”, teoria desenvolvida pelo 
sociólogo polonês Zygmunt Bauman 
(1925-2017) na obra Amor Líquido: Sobre 
a Fragilidade dos Laços Humanos (2004), 
afirma que as relações humanas foram 
distorcidas por conta das redes sociais e 
os relacionamentos foram constituídos 
pela ideia de consumo. Já na obra O 
Sofrimento Do Jovem Werther (1774), 
Goethe (1749-1832) enfatiza sobre os 

males das idealizações românticas na 
sociedade. O autor também critica a 
ideia onde uma pessoa se completa 
somente na presença de um 
relacionamento e essa idealização 
tornou um motivo de frustação em 
muitos jovens adultos. Problemas como 
carência afetiva, insegurança e relações 
abusivas estão muito comuns na era 
contemporânea. 

Portanto, o amor não é algo de 
má influência sobre a sociedade, mas sim 
a idealização. Padrões inalcançáveis 
apenas servem para criar futuras 
frustrações e aborrecimentos. O amor 
pode ser o sentimento mais puro da 
humanidade, principalmente quando se 
há amor-próprio.  

 

Referências:  

ADAM, J. The Republic of Plato. 2. vol. 
New York: Cambridge University Press, 
1980. 

BAUMAN, Z. Amor líquido: sobre a 
fragilidade dos laços humanos. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004.  

GOLDMANN, L. Os Sofrimentos do 
Jovem Werther. São Paulo: Abril, 2010.  

 

 

>Brisa Aylin Santos Bari Costa 

Email: brisa.costa@domdeeducar.com  
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Os jovens e os Direitos Humanos: uma 

abordagem geral 

 

Sou jovem e tenho sonhos 

Tenho um foco a atingir 

E é dever dos governantes 

Meu futuro garantir. 

 

A OMS determina, que ao jovem 

proteger 

Garantindo o direito à vida, a saúde, a 

educação, 

São direitos que também constam em 

nossa constituição. 

 

A lei é bem clara, 

sem discriminar cor, raça, ou sexo e 

muito mais, 

Mas parece que muitos esquecem, 

E tratam os jovens como marginais. 

 

 

 

Muitos jovens nesse mundo 

Não tem acesso à educação 

E em vez de um lápis 

Carregam uma arma nas mãos. 

 

Na condução da pandemia da covid 

Há muitas desigualdades, 

Pois as populações mais pobres 

É quem mais sofrem de verdade. 

 

O tratamento é sofrido 

Isolamento e muita dor 

Muitas vidas foram perdidas 

Por falta de um respirador. 

O racismo está presente 

Em caráter mundial 

Muitas vidas já se foram 

Por esse ato irracional. 
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Vidas negras importam, 

Frase que rodou o mundo inteiro 

Em protesto a uma vida perdida, 

De um homem que era negro. 

 

Ele morreu implorando 

“Não consigo respirar” 

Mas o policial branco, 

Não hesitou em matar. 

 

A desigualdade é imensa, 

E o jovem pobre, precisa muito ralar, 

Pois se quiser ser alguém, 

Tem que muito se esforçar. 

Fome, pobreza, medo, desigualdades, 

Temos que todos os dias enfrentar 

Mas temos sonhos e somos jovens 

E nossos objetivos a alcançar. 

 

A educação é nossa principal aliada, 

Nessa luta desigual 

Mas temos garra e determinação 

Pois somos jovens, 

Somos o futuro dessa nação! 

 

 

 

 

Por Júllia Vitória Batista de Alcântara Abreu 

7º ano – Colégio Paraíso – Lauro de Freitas – BA 

Email: julliaalcantarah@gmail.com   
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Direitos 

 

direitos? 

direito de ser mulher, direito de andar com a roupa que quer, de falar e pensar o que quiser.  

direitos? 

direito de ser preta, direito de usar a caneta, e com as minhas palavras, protestar. 

direitos? 

direito de crescer, mas também de ser criança, direito de ter esperança, achar que nuvens 

são de algodão. 

direitos? 

direito de ser gorda, magra, alta ou baixa, direito de ser eu. 

direitos? 

direito de ser criativo, expressar opiniões diferentes da sua. 

direitos?  

direito de ser budista, católico, espírita, ateu, crente. 

direitos? 

direito de ser gente. 

 

Por Ana Beatriz Cunha Raminho 

Email: ana.raminho@domdeeducar.com   
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Coadjuvante 

 

Liberdade de expressão e protagonismo juvenil. 

Por Melissa Silva Xavier, estudante do terceiro ano do Ensino Médio no Colégio Paraíso Maximus, 

Lauro de Freitas – BA, email: melissasx10@gmail.com 
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Esperança 

 

 

Direito à educação 

Por Melissa Silva Xavier, estudante do terceiro ano do Ensino Médio no Colégio Paraíso Maximus, 

Lauro de Freitas – BA, email: melissasx10@gmail.com  
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O Enfrentamento 

 

 

 

Por Douglas Ferreira dos Santos, professor de história, em 12 de outubro de 2019. Email: 

douglas.ferreiradossantos@gmail.com   
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Comentários sobre a fotografia 

anterior (O Enfrentamento): 

 

 A proposta da fotografia em 

questão, “O enfrentamento”, surgiu a 

partir da inspiração do caso noticiado1, 

em 2010, sobre a agressão do jovem, 

estudante de jornalismo, com lâmpadas 

fluorescentes tubulares. Os agressores 

julgaram-no homossexual por estar 

acompanhado por dois amigos que são, 

ou seja, crime de homofobia. 

 Os ataques aos sujeitos lgbtq+, ou 

com aqueles que são confundidos como 

pertencentes - que podemos incluí-los 

como simpatizantes -, são recorrentes e, 

infelizmente, diversos outros casos 

noticiados poderiam ter inspirados essa 

intervenção fotográfica.  

 A fotografia foi realizada no dia 

12 de outubro de 2019, no bairro Cohab  

 
1 “Pensei que ia morrer”, diz jovem agredido com 

lâmpada na Paulista. Disponível em: 

http://g1.globo.com/sao-

paulo/noticia/2010/12/pensei-que-ia-morrer-diz-

jovem-agredido-com-lampada-na-paulista.html 

 

 

 

 

 

Tablada, em Pelotas/RS, com a 

colaboração da Drag Queen Viviane, 

interpretado por Vinicius Moraes, e por 

Jonathan Ribeiro, personagem com o 

braço musculoso segurando a lâmpada. 

Para a captura da imagem foi utilizado o 

aparelho celular de modelo iphone. O 

presente trabalho foi encaminhado para 

uma disciplina da Especialização de 

Educação em Direitos Humanos da 

Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG).  

 Em ambiente público, em uma rua 

qualquer, uma Drag Queen, cuja 

orientação sexual é homossexual, com 

punho cerrado – gesto/símbolo da 

resistência -, portando a bandeira com as 

cores do arco Iris que representa a 

luta/visibilidade do público lgbtq+, 

enfrentando seu agressor com a lâmpada. 

Na construção da imagem refletíamos 

que o agressor, representado por Jonathan 

Ribeiro, neste caso seria um “enrustido2”. 

 
2 Termo utilizado para referir-se aqueles que não 

assumiram sua orientação/identidade sexual que 

não seja a heterossexual.  
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 Os direitos humanos têm sido a 

garantia do “ser” poder viver sua 

humanidade. A Declaração Universal dos 

Direitos Hunmaos prevê a igualdade em 

dignidade e o artigo 5º da Constituição 

Federal, de 1988, afirma que todos são 

iguais perante a lei. Segue: 

 

Declaração Universal dos Direitos 

Humanos 

Constituição Federal de 1988 

Artigo I. Todos os seres humanos nascem 

livres e iguais em dignidade e direitos. São 

dotados de razão e consciência e devem agir 

em relação uns aos outros com espírito de 

fraternidade. 

Artigo III. Todo ser humano tem direito à 

vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos temos seguintes: 

 

 A DUDH e CF, nos artigos 

apresentados, afirmam a universalidade, ou 

seja, independente de qualquer crença, 

orientação sexual, classe, gênero... trazem o 

direito à vida, liberdade e segurança. Direitos 

essenciais para a dignidade humana. 

 O poder público precisa assegurar a 

concretização dos Direitos Humanos como 

políticas públicas tornando-as efetivas para 

que o público LGBTQ+ possa gozar de todos 

os direitos. Na segunda parte do artigo 2 da 

declaração universal está previsto direitos 

civis a todos as pessoas. Conforme o texto a 

seguir: 

Não será também feita nenhuma 

distinção fundada na condição 

política, jurídica ou internacional do 

país ou território a que pertença uma 

pessoa, quer se trate de um território 

independente, sob tutela, sem 

governo próprio, quer sujeito a 

qualquer outra limitação de 

soberania.  

A defesa apresentada acima, 

prevista na DUDH, foi pensada no 

contexto pós-guerra onde milhões de 

pessoas foram exterminadas por serem 

judias, ciganas, homossexuais e com 

deficiência pelo regime nazista.  
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A garantia dos direitos humanos para 

diversidade passa por protegê-los de 

violências homofóbicas/transfóbicas; revogar 

leis que criminalizam a homossexualidade; 

proibir a discriminação; e garantir a liberdade 

de expressão, conforme as medidas práticas 

exigidas pelo direito internacional aos 

Estados salvaguardar os direitos das pessoas 

lgbt. 

 

Referências 

BRASIL. Constituição Federal de 1988. 

Promulgada em 5 de outubro de 1988. 

Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/co

nstituicao/constituição.htm>. 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS  

DIREITOS  HUMANOS.  Assembleia  Geral  

das  Nações Unidas em Paris.10 dez. 1948. 

Disponível em: 

<http://www.dudh.org.br/wpcontent/uploads/

2014/12/dudh.pdf>.
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Racismo: o que nós jovens 

sentimos na pele 

 

 

 



O que é e como podemos perceber o 

racismo? 

Vivemos numa sociedade com 

vários agravantes sociais, dentre eles o 

homicídio, sendo o um dos principais 

motivos relacionado ao preconceito. 

Dentre os tipos de preconceitos que mais 

causam violência e morte no país, pode-

se destacar: o racismo. O Brasil ocupa o 

2° lugar com o maior número de 

população negra no mundo, ficando atrás 

apenas da Nigéria, situada no continente 

africano. Segundo dados do IBGE (Índice 

Brasileiro de Geografia e Estatística) a 

cada 23 minutos no Brasil um jovem 

negro é morto, resultando assim em 63 

pessoas mortas por dia vítimas de 

racismo. O racismo pode de se manifestar 

em diversas situações do nosso cotidiano 

e pode ser caracterizado de diferentes 

formas: racismo direto, institucional e 

estrutural.  

O crime de ódio ou a 

discriminação racial direta é a maneira 

mais popular.  É quando se promove: 

difamações, violências físicas ou verbais, 

ou quando se nega acesso de uma pessoa 

preta a algum lugar, emprego, por conta 

da cor da pele ou origem étnica de 

maneira direta. Um recente exemplo 

ocorreu com o jogador Neymar do Paris 

Saint-Germain. O mesmo presenciou 

acusações de cunho racista contra o 

jogador González, do time Marselha. 

Situações como esta têm sido frequentes, 

principalmente em redes sociais 

envolvendo jovens negros famosos ou 

não. 

No racismo institucional acontece 

de maneira menos direta e evidente, 

promovida por instituições, mas não 

explicitamente. Contra indivíduos devido 

a sua cor ou origem étnica. Esse tipo de 

racismo é nítido em situações, por 

exemplo, em abordagens com violências 

policiais a pessoas pretas, ou quando se é 

seguido em estabelecimentos por 

seguranças desconfiados da aparência 

física, só por ser de cor preta. Um bom 

exemplo da luta do racismo institucional 

são os protestos de Charlottesville, nos 

Estados Unidos, em 2017, devido à 

conduta criminosa de policiais que 

mataram negros desarmados e rendidos 

em abordagens, além de agirem com 

violência desnecessária. 

O racismo estrutural é o menos 

perceptível e está cristalizado na cultura 

de um povo, fazendo que, nem pareça ser 

racismo. E pode ser percebido na 

constatação de que poucas pessoas negras 

ou de origem indígena ocupam cargos de 

chefia em grandes empresas. Em cursos 

das melhores universidades, a qual, a 

maioria esmagadora (quando não é a 

totalidade de estudantes) é branca e até a 

utilização de expressões linguísticas e 

piadas racistas. E pode-se ressaltar 
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também o número reduzido de 

universidades públicas que apresentam 

cotas e formas de integração do público 

jovem negro e de baixa renda. 

Graças às lutas e grandes 

movimentos em busca de igualdade e 

respeito foi estabelecido uma lei nº 7716, 

em janeiro de 1989, tornando-se proibido 

qualquer manifestação que exclua ou 

proíba pessoas por sua cor, etnia ou raça. 

Além disso, as pessoas não poderão ser 

discriminadas em contratações de 

empresas, concursos públicos, acesso a 

lojas, estádios ou quaisquer outros 

estabelecimentos em função de sua cor. 

Porém é sabido que mesmo com leis e 

punições ainda vivemos sobre constantes 

situações de racismo no cotidiano. E por 

isso faz-se necessário, que a luta pelos 

direitos dos jovens resista para que no 

futuro todos alcancem o que tanto 

almejam.  

 

E o que é essa tal de cor da pele? 

Segundo o site Super Interessante 

as diferenças de tom de pele é apenas 

uma adaptação ao local onde se 

vive:  

 

Assim como a Terra pode ser 

descrita por muitos tipos de mapa 

– do topológico ao econômico – é 

possível dividir as variações 

genéticas de infinitas maneiras e 

ressaltar qualquer similaridade 

ou difere diferença desejada. Se 

sobrepusermos todos os mapas, 

cada pessoa será única.  
  Qualquer que seja a 

conclusão a que os médicos e 

biólogos cheguem, as raças vão 

continuar existindo para quem 

estuda as ciências humanas. 

“Os brasileiros acreditam em 

raças e agem de acordo com 

elas. Então elas existem”, 

afirma o sociólogo Antônio 

Sérgio Alfredo Guimarães,  da 

USP. “Elas são uma categoria 

de exclusão e dominação que 
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traz problemas na realidade. Mesmo que 

não existam biologicamente, elas criam 

vítimas”, diz o antropólogo Kabengele 

Munanga, também da USP. Ou seja, ao 

menos na cabeça das pessoas, as raças 

são bem reais.  

Pode se destacar três pessoas 

negras que desde jovem, já eram grandes 

cientistas e inventores: Otis Boykin, 

Percy Lavon Julian e Katherine G. 

Johnson. Com grandes números de 

mortes e de jovens que sentem na pele o 

racismo no cotidiano, vemos que não há 

nenhuma cura pro racismo, ou algum tipo 

de exclusão dos atos racistas. O que 

devemos fazer é olharmos para o passado 

e ver o quanto evoluímos em 500 anos de 

dor e sofrimento e desistir de resistir. A 

luta pelos direitos de um cidadão, de uma 

família, de uma sociedade e de um jovem 

não deve ser perdida ou deixada de lado, 

há décadas atrás um grande homem 

chamado Martin Luther King JR disse: 

“A liberdade nunca é voluntariamente 

oferecida pelo opressor. Deve ser exigida 

pelo oprimido”. A luta armada não deve 

acontecer de maneira alguma, lutamos 

contra a violência e não contra pessoas.  

Direitos humanos e não direitos 

brancos. O direito é do ser humano 

independente do seu tom de pele. 

Integrantes do passado tentaram 

exterminar a população negra, privando 

os dos seus direitos e liberdade, a 

exemplo da Alemanha nazista 

comandada por Hitler na segunda 

guerra mundial, impregnando ódio aos 

Judeus (intolerância religiosa), negros 

(racismo), homossexuais (intolerância 

sexual) e deficientes (xenofobia) 

considerados os como “subumanos”. 

Tendo como critério a raça ariana a 

linhagem mais pura dos seres humanos, 

constituída apenas por indivíduos altos, 

fortes, claros e inteligentes, 

representando assim, de acordo com 

critérios arbitrários, uma raça superior 

às demais, afirma o biólogo Danilo 

Vicensotto. 
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Nós, como jovens precisamos 

lutar pelos nossos direitos e pelos direitos 

daqueles que não podem lutar ou que não 

têm voz. O racismo é um dos maiores 

problemas sociais no nosso Brasil e a luta 

pelos direitos permanece até quando 

consigamos alcançar uma sociedade 

unificada e igualitária. 
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O que está por 

trás da 
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Quem é o homofóbico?  

A homofobia define o ódio, o 

preconceito, a repugnância que algumas 

pessoas nutrem contra os homossexuais. 

Aqueles que abrigam em sua mente esta 

fobia ainda não definiram completamente 

sua identidade sexual, o que gera dúvidas, 

angústias e certa revolta, que são 

transferidas para os que professam essa 

preferência sexual. Muitas vezes isso 

ocorre no inconsciente destes indivíduos. 

Para reafirmar sua sexualidade e 

como um mecanismo instintivo de defesa 

contra qualquer possibilidade de 

desenvolver um sentimento diferente por 

pessoas do mesmo sexo, os sujeitos 

tornam-se agressivos e podem até mesmo 

cometer assassinatos para se preservarem 

de qualquer risco. Muitas vezes, porém, a 

homofobia parte do próprio homossexual, 

como um processo de negação de sua 

própria sexualidade, às vezes apenas nos 

primeiros momentos, outras de uma 

forma persistente, quando o indivíduo 

chega a contrair matrimônio com uma 

mulher e a formar uma família, sem 

jamais assumir sua homossexualidade. 

Quando este mecanismo se torna 

consciente, pode ser elaborado através de 

uma terapia, que trabalha os conceitos e 

valores destes indivíduos com relação à 

opção homossexual. 

Termo homofobia foi empregado 

inicialmente em 1971, pelo psicólogo 

George Weinberg. Esta palavra, de 

origem grega, remete a um medo 

irracional do homossexualismo, com uma 

conotação profunda de repulsa, total 

aversão, mesmo sem motivo aparente. 

Trata-se de uma questão enraizada ao 

racismo e a todo tipo de preconceito. Este 

medo passa pelo problema da 

identificação grupal, ou seja, os 

homófobos conformam suas crenças às 

da maioria e se opõem radicalmente aos 

que não se alinham com esses papéis 

tradicionais que eles desempenham na 

sociedade, ainda que apenas na aparência. 

Alguns assimilam a homofobia a 

um tipo de xenofobia, o terror de tudo 

que é diferente. Mas esta concepção não é 

bem aceita, porque o medo do estranho 

não é a única fonte em que os opositores 

dos homossexuais bebem, pois há 

também causas culturais, religiosas – 

principalmente crenças cristãs (católicas, 

protestantes), judias ou muçulmanas -, 

políticas, ideológicas – grupos de 

extrema-esquerda e de extrema direita -, e 

outras que se entrelaçam igualmente no 

preconceito. 
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Como os homofóbicos impactam a vida 

dos jovens? 

Geralmente os fundamentalismos 

não cedem espaço ao homossexualismo. 

Há, porém, dentro dos grupos citados, 

aqueles que defendem e apóiam os 

direitos dos homossexuais. Dentro das 

normas legais, também há variantes, ou 

seja, há leis que entre casais do mesmo 

sexo e casais do sexo oposto se 

diversificam. E, por mais estranho que 

pareça, em pleno século XXI, alguns 

países aplicam até mesmo a pena de 

morte contra homossexuais. 

O homófobo pode reagir perante 

os homossexuais com calúnias, insultos 

verbais, gestos, ou com um convívio 

social baseado na antipatia e nas ironias, 

modos mais disfarçados de se atingir o 

alvo, sem correr o risco de ser 

processado, pois fica difícil nestes casos 

provar que houve um ato de homofobia. 

Alguns movimentos são realizados em 

código, compartilhados no mundo inteiro  

 

pelos adversários dos homossexuais, tais 

como assobios, cantos e gestos como 

bater palmas.     

Os jovens passam por mudanças 

históricas, culturais e socialmente 

definidas que são moldadas de acordo a 

suas transformações físicas e 

comportamentais. Nesse período há alta 

exposição a diferentes conflitos pessoais 

e sociais, que resultam em exclusão. A 

não aceitação do corpo, características e 

opção sexuais são alguns desses conflitos.  

A homofobia, neste contexto, 

associa se a sintomas da não aceitação do 

individuo em si gerando sentimentos 

negativos. Esses sentimentos não sendo 

cuidadosamente trabalhados podem levar 

os jovens a agir de forma reclusiva, 

levando alguns a cometer o suicídio. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) informa e assegura que nenhum 

jovem ou criança deve ser objeto de 

discriminação ou violência, dentro ou 

fora do âmbito familiar. Mas isto é 
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completamente divergente da realidade 

de muitos jovens, principalmente os 

homossexuais, que estão expostos a 

violação dos seus direitos humanos. 

Literaturas científicas trazem 

informações de como a homofobia é 

determinante na saúde dos jovens e como 

o bullying homofóbico modela as 

questões de autoestima, bem-estar e 

qualidade de vida desses jovens. Os 

jovens homossexuais são um público 

mais vulnerável devido a questões da 

própria aceitação, violência e exclusão 

por diferirem em relação ao 

comportamento e orientação sexual, 

numa sociedade que ainda não entendeu o 

conceito de ser humano. 
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A Proteção de Refugiados, suas 

Garantias e os Direitos Humanos 

 

RESUMO 

Neste artigo, iremos analisar as garantias para os refugiados e uma pequena observação 

sobre os avanços das políticas humanitárias mesmo com o avanço de governos facínoras e 

xenófobos, e de exclusão coma crise de imigrantes de países em guerra, fugindo para ter 

seu direito a vida e a liberdade resguardadas em outras nações. 

 

Palavras-chave: Imigrantes. Seletividade do Sistema Penitenciário. Política de Drogas. 

 

ABSTRACT 

In this article, we will analyze the guarantees for refugees and a small observation about 

the advances of humanitarian policies even with the advancement of facinor and 

xenophobic governments, and of exclusion with the crisis of immigrants from countries at 

war, fleeing to have their right to life and freedom protected in other nations. 

 

Keywords: Immigrants. Refugees. Sociology. 
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Introdução  

 

Embora tenhamos inúmeros 

avanços com relação aos Direitos 

Humanos pelo mundo, e suas conquistas 

históricas, ainda precisa-se caminhar 

muito como sociedade, para que estas 

garantias se tornem uma realidade para 

todos. 

O mundo, infelizmente ainda 

sofre com guerras, ditadores, ou mesmo 

mazelas provocadas pelo capitalismo 

selvagem entre outras políticas 

opressoras, que obrigam pessoas a se 

refugiarem em outras nações. 

Porém, em tempos de crescente 

ódio, dentre eles o xenofobismo, 

misturado com perseguições étnico-

religiosas ou políticas, estas criaram um 

mostro cruel e danoso para com o 

tratamento destas pessoas que, 

geralmente são obrigadas a abandonar 

suas vidas em seus respectivos países 

para conseguir sobreviver com dignidade.  

Muitas nações ainda tratam os 

refugiados com desprezo e isto, é um 

tratamento inaceitável, alimentados pela 

onda conservadora de políticos fascistas, 

que alimentam a repulsa pelos refugiados 

com discursos carregados com ameaças 

de terrorismo, aumento de desemprego, 

insegurança e até mesmo, destruição da 

cultura local3. 

Nos últimos tempos, este 

crescente vem demonstrando inúmeros 

fatos hediondos no tratamento de 

refugiados, aumentando o desespero 

destas pessoas, criando um alerta que 

deve ser global, para com o tratamento 

destas pessoas. 

Como não lembrar, da fatídica 

cena da jornalista húngara, que em um 

ato desumano, em uma corrida de 

refugiados na fronteira da Hungria com a 

Sérvia, chutou um pai que carregava o 

filho em seus braços, fazendo com que 

este perdesse o equilíbrio caindo com a 

criança no chão. Algo que rodou o mundo 

e indignou inúmeros órgãos de proteção 

aos direitos humanos, mas que ao mesmo 

tempo, foi incentivado por fascistoides 

como o próprio Primeiro-Ministro do 

país, Viktor Orbán, conhecido por suas 

políticas opressora, preconceituosas e 

racistas4. 

 
 
3 Refugiados contam histórias de preconceito e 

hospitalidade em sua vida no Brasil. ONUBrasil. 

23 de junho. 2016. 

https://nacoesunidas.org/refugiados-contam-

historias-de-preconceito-e-hospitalidade-em-sua-

vida-no-brasil/ Acesso em 22/10/2019. 
4 Jornalista húngara que agrediu refugiados é 

indiciada por vandalismo. G1. 09 de setembro. 

2016. 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/09/jornal

ista-hungara-que-agrediu-refugiados-e-indiciada-

por-vandalismo.html Acesso em 22/10/2019. 
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Refugiados e a Resistencia 

O Estado Brasileiro, atualmente 

tem mais de 42 mil pessoas reconhecidas 

como refugiadas. Esta informação 

procede do Conare (Comitê Nacional 

para os Refugiados) e este número 

representa um aumento aproximado de 

sete vezes o que foi registrado em 

dezembro de 2019, naquele momento, 

havia aproximadamente cerca de seis mil 

pessoas em situação de refugiado no país.  

De acordo com informações do 

Ministério da Justiça e Segurança Pública 

do Governo Federal, este aumento, 

explica-se pelas três levas de aceitação 

dos pedidos feitos, principalmente por 

venezuelanos. Logo, o governo do Brasil 

aprovou mais de trinta e oito mil 

solicitações de venezuelanos desde 

dezembro, o que representa em números, 

cerca de 88% da totalidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo dados do próprio 

Conare, este classifica a Venezuela em 

situação grave com relação às violações 

de direitos humanitários, fator que 

colabora para a aprovação destes pedidos 

de asilo.  

Pelo mundo, o deslocamento 

forçado de pessoas, são causados por 

conflitos, guerras e perseguições, estes, 

atingiram um patamar absurdamente 

preocupante ainda no fim de 2019. Mais 

de setenta e nove milhões de pessoas, 

algo que gira em torno de 1% da 

população mundial se deslocou por conta 

destas ameaças. 

No ano de 2010, os números 

beiravam em quarenta e um milhões, mas 

um documento da Acnur (Agência da 
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Organização das Nações Unidas para 

Refugiados) aponta que destas setenta e 

nove milhões de pessoas que se 

deslocaram de maneira forçada, mais de 

quarenta milhões se refugiaram em 

regiões dentro de seus respectivos países, 

uma imigração local.  

O trágico número do 

deslocamento envolvendo crianças é 

maior que trinta e três milhões de 

pessoas, comparável às populações da 

Dinamarca, Austrália e Mongólia, todas 

juntas. 

Ainda de acordo com a ONU, 

este forte número de deslocamentos que 

ocorreram no ano de 2019 concentram-se 

particularmente na República 

Democrática do Congo, Iêmen e na 

região do Sahel, além da Síria, esta 

última contabiliza sozinha, cerca de treze 

milhões de refugiados, algo em torno de 

um sexto dos deslocados no planeta. 

Ainda de acordo com a ONU, 

oitenta por cento destes deslocamentos 

forçados, são localizados em países que 

sofrem grave insegurança alimentar, 

miséria e desnutrição e outra parte, cerca 

de 77% dos deslocamentos, são 

caracterizados por longo prazo, em 

exemplo, de países como Afeganistão, 

que atravessa quase 50 anos de conflitos. 

Vale destacar, que o Estatuto dos 

Refugiados, respaldado pela Convenção 

das Nações Unidas no ano de 1951, 

garante que um refugiado não poderá ser 

expulso de um país, tampouco devolvido 

ao seu país em que este ainda mantenha 

situações que possa colocar em risco sua 

saúde e sua liberdade, visto que o status 

de um refugiado está estreitamente ligado 

com sua situação de risco e violência, 

recebendo como de imediato, abrigo e 

alimentação nos países em que são 

recebidos. 

O maior registro histórico de 

refugiados deu-se no ano de 2015 na 

Europa, quando algo aproximadamente 

na marca de um milhão de pessoas 

adentraram os territórios do velho mundo, 

intensificado por massa de sírios que 

escapara da guerra, e também um número 

de outros fugindo da pobreza e da fome 

nos países africanos em conflitos.  
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Este fluxo de migrantes 

desalentou-se nos anos seguintes por 

consequência das medidas adotadas pelos 

países europeus, dentre estas, o 

fechamento das fronteiras, em especial as 

rodas dos Balcãs, local onde os 

refugiados chegavam a pé; também o 

acordo entre a Itália e a Guarda Costeira 

da Líbia, o principal país utilizado para 

embarque de viagens clandestinas para a 

Europa; e para finalizar o acordo firmado 

em 2016 pela União Europeia com a 

Turquia. O acordo dizia que para cada 

refugiado sírio que adentrasse pelo litoral 

grego e fosse devolvido para a Turquia, 

outro expatriado que estivesse em 

território Turco seria levado para a 

Europa.  

 

 

 

Obviamente, este acordo é uma 

afronta aos Direitos Humanos, pois fere 

diretamente a legislação internacional, 

que garante a não rejeição dos solicitantes 

de asilo. Com isso, estes efeitos desta 

medida lamentável, fez em 2018 um 

número inferior a duzentos mil de 

refugiados ingressando para a Europa.  

 

Conclusão 

Vivemos tempos difíceis, 

portanto é indispensável que toda a 

sociedade civilizada e que detém o 

mínimo de empatia, além de organizações 

internacionais que lutam para garantir os 

direitos humanos, sigam firme na 

cobrança e na vigilância para que se 

possa ter uma política efetiva, para que 

sejam acolhidos estes refugiados e com 

isso amenizar o sofrimento de pessoas 
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que muitas vezes, estão separadas de suas 

famílias, ou mesmo perderam tudo pelos 

horrores que as fazem migrar para outras 

regiões. 
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Anti-Trump Democratic Youth: Why 

Political Agency Matters? 

 
 

 

Interviewee: Young girl from 

Atlanta/USA. She is liberal, democrat, 

and under age 24. 

 

Generation Z: Why is the Georgia 

Senate race important? 

 

Youth: So basically there's 2 seats in the 
senate up for grabs, & if Democrats win 

both, they tie in the senate with 

Republicans. Which means when it 

comes down to the final say if there is a 

tie in any situation it gets to be decided 

by the VEEP, Aka Kamala Harris, a 

Democrat. This will add some semblance 

of balance considering Republicans have 

controlled the senate for quite a while. 

 

GZ: What issues affect youth that 

make it important for them to vote? 

 

Youth: There are a lot of issues that will 

impact the futures of young people. From 

environmental bills, LGBTQ rights 
(there's talks now of taking back the 

Equal Marriage Act), healthcare, and not 

to mention the situation we are in 

regarding COVID-19 right now. Because 

our system doesn't mandate voting, their 

ballots can work to change the trajectory 

of the future of our government for the 

next four years. 
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GZ: What are some issues that lead to 

youth voting apathy and how might 

this race change things? 

 

Youth: Powerlessness. When people feel 

that their actions won't change anything 

or that they're only a small part of a 

bigger system that they have no say in, 

voting doesn't appeal to them. It is just 

some mindless action that doesn't actually 

do anything in their eyes.  

 

GZ: For what reason are youth in 

Georgia important to this race? 

 

Youth: The youth in GA needs to turn 

out because we have the numbers to 

outvote the number of people who are 

likely to vote red by a long shot. 

 

GZ: Do you have anything else you'd 

like to say? 

 

Youth: If anyone just turned 18, or is 

going to be 18 on or before Jan 5th, they 

can register to vote for the runoff to get 

the Senate tied. 
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Geração Z: Como podemos conceituar 

os Direitos Humanos? E quais são suas 

diretrizes? 

Sheila Stolz: Os Direitos Humanos (DH) 

são direitos que possuímos pelo simples 

fato de sermos humanos. Por este motivo, 

se diz que os Direitos Humanos são 

direitos inerentes a todo ser humano, sem 

distinção de sexo, raça, etnia, 

capacidades, orientação sexual e afetiva, 

idade, nacionalidade, idioma, religião 

e/ou qualquer outra condição que as 

pessoas possuam ter. Portanto, ao 

declarar que os Direitos Humanos são 

inerentes aos seres humanos estamos 

afirmando sua existência 

independentemente de opiniões políticas, 

religiosas e/ou de que Estados, nações, 

tribos, clãs, comunidades, os reconheçam 

como direitos.  

Precisamos recordar sempre que os 

Diretos Humanos são uma conquista de 

nossas(os) antepassadas(os) que lutaram 

para melhorar suas condições de vida e 

garantir que as gerações futuras 

conseguissem viver em paz e dignamente. 

A Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH), adotada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas no 

dia 10 de dezembro de 1948, foi um 

marco neste sentido. Seus 30 artigos 

oferecem os princípios e diretrizes que 

devem ser adotados em âmbito 

internacional e nacionalmente em 

convenções, tratados, constituições, leis e 

outros instrumentos jurídicos atuais e 

futuros que tratem dos Direitos Humanos.   

Os Direitos Humanos incluem o direito à 

vida digna (que inclui, entre outros, os 

direitos à uma alimentação saudável e à 

moradia) à liberdade, a não ser submetido 

à escravidão ou tortura, à igualdade (que 

respeite as diferenças) à saúde, à 

educação, ao trabalho, ao meio ambiente 

equilibrado, entre muitos outros.  

Perguntastes quais são as diretrizes destes 

Direitos (DH). A minha resposta a esta 

pergunta seria: os DH são orientações, 

guias, rumos a serem tomados pelos 

governos e pela sociedade agora e com 

vista ao futuro. Explico: podemos dizer 

que da mesma forma que a espécie 

humana deve viver dignamente e merece 

ser tratada com respeito, todas as demais 

espécies sensientes (animais) ou não 

sensientes também merecem as mesmas 

considerações agora e com a perspectiva 

de futuro. Vivemos em um Planeta onde 

tudo está conectado. Creio importante 

destacar esta minha última observação, 

pois, o atual contexto pandêmico, 

demonstrou exatamente isto: vivemos na 

Terra, a nossa casa, mas esta casa não é 

somente nossa e, menos ainda somente de 

quem possui poder para usurpar os 

demais humanos e o Planeta. SOMOS e 

ESTAMOS em conexão contínua e plena, 
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não ter consciência disto é o que nos 

levou e segue induzindo a exploração e o 

extermínio de pessoas, a extinção das 

espécies e de toda a diversidade deste 

Planeta.    

GZ: É sabido que os Direitos Humanos 

não podem ser retirados dos 

indivíduos, mas podem ser limitados 

ou até mesmo negados? De que forma? 

Sheila Stolz: Conectando com a resposta 

acima podemos dizer, por exemplo, que a 

miséria (pobreza extrema) que afeta a 

13,7 milhões 

brasileiras(os), é, pra 

mim, uma 

constatação dolorosa 

de muito sofrimento 

e, ao mesmo tempo, 

uma aviltante 

violação dos DH, 

uma violação aos 

direitos previstos na 

Constituição Federal 

e, também, uma 

cruel constatação de 

que cultural e 

politicamente a vida 

das outras pessoas 

pouco nos importa. 

Pensar que pessoas 

vivem do lixo, padecem com a fome, são 

agredidas e/ou mortas porque são pobres 

e/ou não brancas em pleno segundo 

decênio do Novo Milênio, é revoltante. 

Somos um país riquíssimo, somos, 

inclusive produtores de alimentos, nossos 

índices de extrema pobreza diminuíram 

muito, mas desde que as correntes 

políticas conservadoras tomaram conta do 

poder em 2016, nada mais importa. Nem 

as vidas das pessoas, nem o meio 

ambiente. O que podemos dizer frente as 

queimadas no Pantanal, na Amazônia? O 

que podemos dizer da liberação de todos 

os agrotóxicos que poluem as águas, 

eliminam a diversidade e nos adoecem? 

GZ: Em termos de abordagens 

policiais em relação aos Direitos 

Humanos, como agir diante a uma 

abordagem ou investigação que violam 

esses direitos? E qual o papel da 

sociedade e a sua influência sobre esses 

atos? 

Sheila Stolz: Na chamada “segurança 

pública”, aliás, na tão 

alardeada segurança 

que foi cartão de 

apresentação para a 

eleição do atual 

Governo Federal, só 

tenho a dizer que o Ex-

ministro de Justiça, 

Sérgio Moro, veio para 

reforçar as perversas 

idiossincrasias do 

sistema legal penal 

brasileiro, reforçando o 

aprisionamento e a 

morte de pessoas negras 

e pobres. Enquanto 

esteve no poder, Sérgio 

Moro, partiu da 

premissa radicalmente equivocada de 

que não poderia construir políticas 

públicas de segurança consistentes, 

porque os dados existentes não provavam 

as evidências. A afirmação de Moro, 

demonstra suas intenções facínoras. 

Desafio a quem ler esta entrevista a 

procurar os dados sobre as prisões 

brasileiras, as mortes de prisioneiras(os) e 

policiais e as chamadas intervenções em 

bairros pobres e as sequelas que 

provocam e tenho certeza que constatarão 
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que sim, existem pesquisas como o 

INFOPEN que é o Sistema de 

Informações Estatísticas do Sistema 

Penitenciário, mas também, o Mapa da 

Violência no Brasil e demais 

levantamentos realizados, pelo Congresso 

Nacional, a Anistia Internacional, etc. 

Este senhor, Sérgio Moro (que pretende 

se candidatar a presidência e que agora 

foi contratado de forma espúria pela 

empresa Alvarez & Marsal) e seus 

comparsas de governo, implementaram 

com veemência a necropolítica, termo 

criado pelo professor e politólogo 

camaronês Achille Mbembe e que em 

resumo consiste na forma de política de 

extermínio da negritude e da pobreza. 

Bastam balas perdidas matando crianças 

inocentes, basta homicídios de jovens. 

Precisamos repensar também o Sistema 

prisional pois os dados são claríssimos: 

temos hoje mais de 770 mil pessoas 

encarceradas e destas, 67% são negras; 

além disto os dados sobre torturas e 

mortes dentro do sistema, revelam a face 

brutal desse sistema. 

Portanto, nosso papel neste contexto 

como cidadãs e cidadãos é claro: repudiar 

os massacres, manifestar nosso desabono 

nas redes, para o Congresso Nacional, da 

Presidência, o Governo do Estado e, 

sobretudo: NÃO VOTAR EM QUEM 

PENSA EM NOS MATAR E NOS 

MANTER APRISIONADAS(OS), 

FAMINTAS(OS), 

ENTORPECIDAS(OS).  

GZ: Por que há sempre um 

questionamento relacionado aos 

Direitos Humanos em relação aos 

criminosos e não as vítimas? 

Sheila Stolz: Porque os meios de 

comunicação social (TV, rádio, jornal) e 

hoje também as redes sociais que são 

dominadas pelo capitalismo, nos 

manipulam. Quem tem poder, muito 

poder, usa, para nos manipular, a parte 

menos evoluída do nosso cérebro, o 

cérebro basal - conhecido como a parte 

do cérebro que nós humanos 

compartilhamos como os animais e da 

qual decorre nosso instinto de 

sobrevivência. Esta parte é usada para 

nos deixar com medo, para nos fazer 

consumir compulsivamente, por exemplo. 

Impérios e governos se mantiveram no 

Poder manipulando os nossos 

sentimentos e instintos. Esta estratégia 

culminou com a barbárie cometida pelo 

regime nazista e seus apoiadores, mas 

segue sendo adotada até hoje. Vincular os 

DH com a desqualificação de “direitos de 
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criminosos”, equivale a manter a 

população na apaziguada ignorância do 

que lhe cabe como direitos. É uma 

estratégia de marketing, de dominação. 

Toda a pessoa que comete um crime 

merece um julgamento justo e uma 

penalização compatível com o ato 

criminoso que cometeu. Deveríamos ser 

uma sociedade democrática e justa e, se 

uma pessoa cometeu um crime, também 

deveríamos ser justos com ela no sentido 

que que esta pessoa tem direito a ser 

tratada com dignidade e, sendo assim, a 

pena a ser paga deve ser compatível com 

o crime ou o delito que cometeu. A pena 

de prisão, por exemplo, é bastante pesada 

e dolorosa o restante, ou seja, viver em 

celas sem higiene, superlotadas, ser 

torturado, tudo isto é um abuso, tudo isto 

é violação de direitos. Não podemos, 

enquanto sociedade, enquanto governos, 

ser iguais e/ou piores que os supostos 

bandidos. Quem sabe este ano que 

estamos passando mais tempo dentro de 

nossas casas e/ou tendo menos convívio 

social e possibilidades de deslocamento, 

consigamos entender como é “viver 

encarcerado” e, sendo assim, que os 

presídios brasileiros são a personificação 

da infinita crueldade humana.  

GZ: De que forma o atual governo 

pode estar interferindo nos Direitos 

Humanos? 

Sheila Stolz: Além de tudo que comentei 

antes, o atual Governo Federal está, por 

exemplo, desmantelando, habilmente, os 

direitos sociais: saúde, alimentação, 

habitação, trabalho. Não há nenhuma 

política pública de geração de renda e/ou 

trabalho. O auxílio emergencial termina 

em dezembro e nada está sendo planejado 

e/ou feito. Vivemos um momento de 

paralisia.  

GZ: Qual o papel das Secretarias de 

Direitos Humanos e Cidadania e como 

elas atuam? 

Sheila Stolz: As Secretarias de Direitos 

Humanos e Cidadania são órgãos dos 

governos dos estados e dos municípios. 

Como a área da assistência social tem 

sofrido desde o Governo de Michel 

Temer um recorte nos repasses 

governamentais, cada estado e/ou 

município gerencia estas secretarias 

desde o que dispõe e/ou desde o que a sua 

ideologia permite dispor. Estamos 

vivendo uma gigantesca crise ética, 

política, sanitária e econômica e estas 

secretarias e seus públicos-alvo 

costumam ser os mais afetados.  

GZ: Quais são as principais áreas 

vinculadas aos Direitos Humanos? E 

qual delas, ainda carece de mais 

suporte?  

Sheila Stolz: Definir uma área como 

principal é muito difícil, diria que é 

impossível. A fome e a pobreza são 

palpitantes e as políticas públicas nesta 

área foram extintas. É possível viver sem 
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comida e água potável, sem um teto, sem 

abrigo? 

Também a Educação está sofrendo muito. 

Vários ministros se sucederam no cargo e 

nenhum deles fez qualquer tipo de 

planejamento a não beneficiar o setor 

educacional privado, ou seja, mais uma 

área fundamental navegando a deriva.  

GZ: Em sua opinião, baseados em suas 

experiências como podemos exercer 

nossos Direitos Humanos de forma 

livre e sem repressões?  

Sheila Stolz: Este ano de 2020 fomos 

tomados por revelações absurdas de todos 

os tipos. Por exemplo, um dossiê com o 

nome de professoras(es), 

pesquisadoras(es) e ativistas que por 

atuarem com povos tradicionais, 

quilombolas e outros tantos movimentos 

sociais, estão numa lista de pessoas 

consideradas perigosas pelo Governo 

Federal. Em outras palavras, não 

podemos defender nossas causas. 

Hoje, 3 de dezembro, a imprensa revelou 

que também existe um dossiê de 

jornalistas e onde se qualifica como 

perigosas(os) as(os) profissionais que 

opinião livremente e que criticam o 

Governo Federal.  

Uma democracia não pode admitir este 

tipo de coisas. Isto é uma morte 

anunciada de uma sociedade livre. 

Infelizmente não podemos tomar as ruas, 

mas nos manifestarmos contra estes 

absurdos é fundamental.  

GZ: Quais os desafios e perspectivas 

dos Direitos Humanos diante ao atual 

cenário brasileiro?  

Nossos desafios são imensos, são diários, 

são relativos ao nosso entorno. Não 

podemos ficar paralisados, não podemos 

nos dessensibilizar com o sofrimento 

humano, dos animais, da natureza. Não 

podemos jamais perder nossa capacidade 

de lutar e resistir com esperança.  

GZ: Como pode se garantir o 

cumprimento dos Direitos Humanos? 

Sheila Stolz: Com uma atuação firme e 

perseverante da sociedade civil 

organizada, dos movimentos sociais. 

Outra forma de resistência e de garantia 

dos DH vem do chamamento a vocação 

das instituições públicas, pois é 

indispensável o compromisso das 

Defensorias Públicas e dos Ministérios 

Públicos dos Estados e Federal. Também 

a atuação profissional responsável de 

educadoras(es) na sua área de atuação, 

assistentes sociais, psicólogas(os) e 

profissionais da saúde, pois todas(os) 

desempenham atividades essenciais. 

Também o exercício da advocacia 

comprometida com as demandadas 

sociais tem um importante papel a 

desempenhar na garantia de direitos e na 

busca de responsabilização quando de sua 

violação.   

GZ: Qual o objetivo da Especialização 

em Educação em Direitos Humanos na 

FURG?  

Sheila Stolz: Creio que o principal 

objetivo do Curso ao ser criado e ainda 

hoje consiste na capacitação dos cursistas 

na compreensão do que são os Direitos 

Humanos e como reivindicá-los e 

salvaguardá-los. Penso que o Curso 

possibilita o desenvolvimento de 

habilidades e atitudes necessárias para 

promover o respeito e a aceitação das 
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outras pessoas, da diversidade e da 

complexidade humana; mas também, 

indica algumas ferramentas que nos 

possibilitam proteger e a exigir tais 

direitos. 

GZ: De que forma a Especialização em 

EDH se organiza? 

Sheila Stolz: O Curso de Especialização 

em Educação em Direitos Humanos foi 

projetado na modalidade à distância (com 

encontros presenciais), está organizado 

em 2 grandes etapas: 1) absorção de 

conhecimento através da oferta de 11 

disciplinas; e, 2) da realização do 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

GZ: Quais os maiores desafios 

enfrentados na organização, execução e 

avaliação da especialização em EDH? 

Sheila Stolz: O maior desafio este ano 

(2020) foi não poder realizar nenhum dos 

encontros presenciais programados. 

Tanto as Equipes Docente e de Tutoria, 

como também as(os) discentes em geral, 

sentimos falta do contato humano e das 

trocas de experiências que os encontros 

presenciais proporcionavam.  

Além do mais, os dados da pandemia e 

do número estarrecedor de mortes pela 

Covid 19, somado ao descaso de muitos 

políticos, fez com que muitas(os) de nós 

sofrêssemos com depressão, angústia e, 

também, com o desemprego e a 

contaminação pessoal e/ou de familiares 

com a enfermidade. Fatores que nos 

requisitaram muita escuta, empatia, 

solidariedade.  

Outro ponto desafiante desta Edição diz 

respeito ao Corpo Discente que é 

formado, majoritariamente, por 

professoras(es) da rede escolar 

fundamental e básica. Como 

educadoras(es) também elas(eles) 

vivenciaram momentos difíceis, com 

jornadas extenuantes de trabalho, falta de 

estrutura das escolas públicas para ofertar 

educação on line, 

problemas de carências 

das(os) educandas(os) que 

não possuem condições 

dignas de vida e, quem 

dirá, de conexão a internet, 

computadores, etc. O 

cenário pandêmico colocou 

em xeque a educação 

pública em todos os níveis. 

E, também, a nossa 

capacidade de sermos 

adaptáveis e resilientes.  

 

 

Fotos cedidas pela 

entrevistada.
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