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 Primeiras palavras... 
 

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 

em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns 

para com os outros em espírito de fraternidade” 

(Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos) 

 

 

 OUÇA! 

Link para a letra da música Haiti, de Caetano Veloso e Gilberto Gil 

http://www.caetano-veloso.haiti.buscaletras.com.br/  

 

Quando você for convidado pra subir no adro da  

Fundação Casa de Jorge Amado  

Pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos  

Dando porrada na nuca de malandros pretos  

De ladrões mulatos  

E outros quase brancos  

Tratados como pretos  

Só pra mostrar aos outros quase pretos  

(E são quase todos pretos) 

[...] 

                                                 
1 Babette Mendoza, Dário Ferreira Sousa Neto, Edison Luís dos Santos, Edna de Souza Rocha, Eliane 

Costa Santos (Liu Onawale), Irma Passoni, Jesus Carlos Delgado Garcia, Lívia Cruz, Marcelo Elias de 
Oliveira, Marcio Kameoka, Roberto Maurício Genofre e Daniel Siebel (colaborador). 

2 Paulo Vannuchi, Perly Cipriano, Erasto Fortes Mendonça, Adeyde Maria Viana, Marina Kumon. 
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 1. Introdução: Diversidade 
 

Ser diferente não é necessariamente ser desigual... A 

DESIGUALDADE determina um nível de hierarquia onde um SER é 

obrigatoriamente SUPERIOR ao outro, e a DIFERENÇA apenas 

define que um Ser NÃO É IGUAL ao outro... Portanto, DIFERENTE 

SIM, DESIGUAL NUNCA! – ESSA É UMA QUESTÃO DE ALTERIDADE. 

(Liu Onawale Costa) 

REFLEXÃO! 

Você já se sentiu discriminado? Por quê? Qual foi a sua reação? 

Dissemos, lá no módulo 1, que o holocausto e outras atrocidades 

cometidas durante a Segunda Guerra Mundial foram os grandes motivadores para a 

criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Organizados pela 

Alemanha nazista, os campos de concentração mataram cerca de 11 milhões de 

pessoas, inclusive 6 milhões de judeus, comunistas, homossexuais, ciganos e 

outros povos perseguidos na Europa. Os nazistas acreditavam na “supremacia” da 

raça ariana, chamada por eles de “raça pura” e, para garantir tal supremacia, 

tentaram exterminar os povos que não se encaixavam no padrão “ariano”. 

Desde então, a Declaração é parte fundamental da luta contra todas as 

formas de discriminação: raça, etnia, religião, orientação sexual, deficiência e 

tantas outras. Infelizmente, esta é uma luta que continua até hoje. Mesmo no 

Brasil de hoje, um país que é às vezes chamado de “democracia racial”, sabemos 

que a discriminação e o preconceito fazem parte da nossa realidade. A 

conseqüência direta dessa realidade são as enormes desigualdades sociais que 

vivemos, seja entre gênero (homens e mulheres), raça e etnia, orientação sexual, 

deficiências etc. É por isso que precisamos estar prontos para agir sempre, seja 

através de políticas públicas ou da luta popular, para mudar essa situação. 

Os direitos humanos, que foram incluídos na Constituição Brasileira no seu 

artigo 5º, são um instrumento importante nesta luta – mas que precisa de muito 

mais do que leis para se concretizar. É preciso muita organização, mobilização e 

luta popular, seja por intermédio dos sindicatos, associações ou movimentos 

populares, seja por meio da conscientização e manifestação das pessoas. 

 2



 

 2. Solidários na diversidade 

É uma sensação estranha, essa consciência dupla, essa 

sensação de estar sempre a se olhar com os olhos de outros, 

de medir sua própria alma pela medida de um mundo que 

continua a mirá-lo com divertido desprezo e piedade. 

(W. E. Du Bois. As almas da gente negra, 1999) 

 

Vivenciar a diversidade significa lutar por uma sociedade com eqüidade, 

conviver com pontos de vista diferentes sobre os mesmos assuntos; conviver com 

diferentes hábitos, costumes, comportamentos, crenças e valores – e respeitá-los, 

mesmo que você discorde deles. Vivenciar a diversidade é partir do princípio de que 

o conflito faz parte do ser humano e, a partir daí, buscar na diferença o respeito ao 

outro. 

Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades 
proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, 

nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de 
opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, 

de nascimento ou de qualquer outra situação. 
 

Artigo 2º da Declaração Universal de Direitos Humanos 

 
Ao falar de direito à diversidade, nos referimos ao direito à liberdade de 

ser, pensar e agir diferente; ter características pessoais que não sejam 

padronizadas, iguais; vivenciar situações particulares dentro de um grupo; lidar 

com vários ambientes, respeitando as diversas raças, etnias, classes, religiões, 

gêneros, sexualidade, gerações. Ter direito à diversidade é ter a possibilidade de 

ser diferente sem ser desigual, de conviver com o outro sem querer que ele olhe 

com nossos olhos, nem nos obrigar a ser olhado com os olhos do outro. 

O direito à diversidade é o direito à multiplicidade, à pluralidade, às várias 

abordagens. É claro, isso também significa que existem diferenças, discordâncias e 

conflitos – mas tais situações precisam ser encaradas com respeito, rejeitando-se 

os preconceitos, discriminações e intolerâncias. 

Para pensar na diversidade, basta admitir que convivemos com indivíduos 

e, portanto, os conflitos fazem parte dos relacionamentos entre todos os indivíduos. 

A partir daí, temos que decidir como enfrentar nossos conflitos, seja a partir da 

violência, ou, de preferência, da não-violência ativa ou da mediação. Como vimos 
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nos módulos anteriores, violência não é a resposta para a resolução de conflitos. A 

violência é a prova da dificuldade de conviver com a diversidade e encontrar 

soluções satisfatórias. Violência é uma forma desequilibrada de encarar o que lhe é 

diferente, portanto, confrontante. 

Foi com essa preocupação que foi lançado o Manifesto 2000 por uma 

Cultura de Paz e Não-Violência, escrito por um grupo de ganhadores do Prêmio 

Nobel da Paz em Paris (1999). O objetivo do manifesto é criar um senso de 

responsabilidade que parte do indivíduo, de cada pessoa. Não se trata de uma 

moção ou petição endereçada às altas autoridades, mas, sim, de uma forma de 

sensibilizar a sociedade para o cultivo de uma cultura de paz. 

Veja o manifesto: 

 
Reconhecendo a minha cota de responsabilidade com o futuro da humanidade, 
especialmente com as crianças de hoje e as das gerações futuras, eu me 
comprometo – em minha vida diária, na minha família, no meu trabalho, na 
minha comunidade, no meu país e na minha região – a: 
 
Respeitar a vida e a dignidade de cada pessoa, sem discriminação ou 
preconceito; 
Praticar a não-violência ativa, rejeitando a violência sob todas as suas formas: 
física, sexual, psicológica, econômica e social, em particular contra os grupos 
mais desprovidos e vulneráveis como as crianças e os adolescentes; 
 
Compartilhar o meu tempo e meus recursos materiais em um espírito de 
generosidade, visando o fim da exclusão, da injustiça e da opressão política e 
econômica; 
 
Defender a liberdade de expressão e a diversidade cultural, dando sempre 
preferência ao diálogo e à escuta do que ao fanatismo, a difamação e a 
rejeição do outro; 
 
Promover um comportamento de consumo que seja responsável e práticas de 
desenvolvimento que respeitem todas as formas de vida e preservem o 
equilíbrio da natureza no planeta; 
 
Contribuir para o desenvolvimento da minha comunidade, com a ampla 
participação da mulher e o respeito pelos princípios democráticos, de modo a 
construir novas formas de solidariedade. 

 Saiba mais... 

SOBRE O MANIFESTO 2000: 

 http://www.dhnet.org.br/direitos/bibpaz/textos/m2000.htm, 

Acesso em 10 de Junho de 2008. 
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2.1. Pré-conceito e discriminação 

“Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual 

proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer 

discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer 

incitamento a tal discriminação” 

Artigo 7º da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

 
O preconceito é uma das formas mais comuns – e graves – de violar este 

artigo da declaração. Ter um preconceito, ou um “pré-conceito”, é agir a partir de 

uma idéia sobre alguém ou alguma coisa antes de conhecer esta pessoa ou coisa de 

verdade. Ou seja, é fazer um juízo de valor, ou formar uma opinião sobre um 

assunto ou pessoa, sem ter conhecido de perto esse assunto ou pessoa. 

Devemos ter muito cuidado com este tipo de comportamento, pois ele leva 

muitas vezes à discriminação. Temos de estar atentos aos mecanismos do 

preconceito, que geralmente vêm do inconsciente das pessoas, e às vezes sequer 

percebem que estão agindo de forma preconceituosa. Mas as conseqüências do 

preconceito são muito concretas: tratamento desigual, discriminação e exclusão 

social. 

Alguns grupos – homossexuais, mulheres, negros, indígenas, pessoas da 

terceira idade, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, ex-detentos, 

entre outros, sentem a força do preconceito, sendo vítimas constantes de 

discriminação e são excluídos, inclusive de direitos como a educação formal e o 

trabalho. 

É exatamente porque a força das circunstâncias sempre tende a destruir a 

igualdade que a força da legislação sempre deve tender a mantê-la. 

(Jean-Jacques Rousseau) 

 
A discriminação viola não apenas os direitos humanos, mas também 

provoca conflitos sociais. Os exemplos são vários: os casais homossexuais que são 

agredidos na rua, apenas por namorarem; os religiosos intolerantes que tentam 

expulsar de suas comunidades aquelas pessoas que praticam religiões diferentes; o 

gerente racista que não contrata negros ou indígenas em sua empresa. São fatos 

que ocorrem todos os dias no Brasil, noticiados pelos jornais, rádios e televisão. 

A discriminação que as pessoas praticam acaba sendo reproduzida 

também nos grupos, organizações e instituições, que reproduzem a discriminação 

em um nível maior ainda. Nas escolas, na busca de trabalho, nos jornais e na 
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televisão, os preconceitos são muitas vezes reproduzidos e reforçados, o que 

prejudica e exclui estes grupos sociais. 

Assim, a discriminação e o preconceito se transformam em obstáculos, em 

barreiras contra a inclusão e a participação dos grupos mais vulneráveis na 

sociedade. Esse é um dos mecanismos da exclusão social, que se manifesta de 

diferentes formas. Por exemplo, existem as “barreiras físicas”: é a falta de uma 

rampa ou um elevador para um cadeirante (pessoa com deficiência que usa cadeira 

de rodas); é uma escola de má qualidade; um hospital sem médicos e sem 

equipamentos; ou mesmo as comunidades rurais sem apoio para enfrentar a seca e 

a estiagem. 

E talvez mais perigosas sejam as “barreiras atitudinais” ou sistêmicas, que 

são o que as pessoas fazem, as atitudes que tomam, muitas vezes sem pensar. 

Acontece quando as pessoas desprezam o potencial das pessoas com deficiência ou 

da terceira idade, quando se fazem brincadeiras preconceituosas ou quando se 

menospreza uma mulher, um homossexual, um negro ou um indígena. O grande 

desafio é mudar tais atitudes, mudar os aspectos preconceituosos de nossa cultura. 

2.2. Tipos de preconceitos e discriminações 

Não podemos ver os preconceitos e discriminações de forma isolada. Por 

exemplo, uma mulher indígena, fora de sua aldeia, sofre discriminação não só por 

ser mulher, mas também por ser indígena e estar fora de suas terras. Ou mesmo 

um homem do campo, que vem para a cidade grande em busca de trabalho, ele 

sofre discriminação não apenas por ser homem do campo, mas também por estar 

desempregado. Como dissemos, os direitos humanos estão interligados – por 

conseqüência, as violações dos direitos humanos também estão ligadas. As 

populações mais vulneráveis (indígenas, negros, pobres etc.) sofrem múltiplas 

formas de discriminação. 

Vamos falar um pouco sobre alguns tipos de preconceito e discriminação, 

mas é importante lembrar que não existe uma hierarquia entre eles – ou seja, 

nenhum é mais importante do que o outro. Queremos trazer informações iniciais 

sobre os problemas abaixo para que pensemos em formas de solucioná-los, como 

mediar conflitos que surgem e quais políticas públicas seriam necessárias para 

enfrentá-los. 
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RACISMO: BASTA! 

A discriminação de raça, cor ou etnia é o racismo. As populações que mais 

sofrem com o racismo, no Brasil, são os negros (ou afrodescendentes) e os 

indígenas. 

A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, 
sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. 

Inciso 42 do Art. 5º. Constituição Brasileira 

Inafiançável quer dizer que a pessoa não pode se livrar da prisão pelo 

pagamento de fiança, e imprescritível significa que não importa há quanto tempo o 

crime foi cometido, o responsável por ele ainda pode ser punido. Este artigo da 

constituição ficou conhecido como “Lei Cão”, já que foi proposto pelo deputado 

constituinte Carlos Alberto Caó, militante do movimento negro no Rio de Janeiro. 

Apesar do rigor da lei, contudo, o racismo no Brasil persiste e assume 

outras formas. Em muitos casos, é o chamado “racismo cordial”, que significa uma 

visão assistencialista, que menospreza o potencial de negros e indígenas, como se 

eles fossem “coitadinhos”. Segundo o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), em 1976 as pessoas negras eram 39,5% da população 

brasileira, mas 57,6% pertenciam à parcela mais pobre. Em 2001, a população 

negra no Brasil chegou a 46,1%, e 69,6% dos brasileiros mais pobres são negros. 

Em relação à população indígena, o censo de 2000 do IBGE registrou 

aproximadamente 700 mil pessoas, pertencentes a cerca de 220 povos, que falam 

mais de 180 línguas. Essa população sofre enormes problemas de saúde, fome e 

falta de terras para viver, muitas vezes por omissão das prefeituras, governos 

estaduais e federal. Essas populações são indefesas contra o cerco das empresas 

madeireiras, dos posseiros, garimpeiros, que invadem áreas de reserva indígena e 

agravam ainda mais sua situação. Como discutimos no módulo 4, a questão da 

demarcação da terra é fundamental para a garantia da sobrevivência física e 

cultural desses povos. 

 Veja o vídeo: “Quando o ‘crioulo’ dança?” 

 http://br.youtube.com/watch?v=w9athKAxqqY, Acesso em 10 de 

Junho de 2008. 
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 Pausa para reflexão 

 
- Quem mais freqüenta os hospitais públicos e os particulares? Aproveite e observe a 
infra-estrutura dos hospitais públicos, quem tem direito a saúde preventiva? Este 
tema já foi abordado módulo 3. 
 
- E nas grandes cidades, qual é a maior população dos bairros nobres? E quem é a 
população das favelas e das periferias? Se quiser ajuda, volte ao módulo 4, e 
observe os conflitos que existem nas cidades. 
 
- Em termos de educação e trabalho: quem ocupa os melhores cargos no mercado 
de trabalho? E nas melhores escolas e universidades? No módulo 5, a questão do 
direito ao trabalho foi abordada, e lá você pode encontrar referências para ajudar na 
reflexão. 
 
- No campo, quem são os donos das fazendas e quem são os empregados? Quem 
são os grandes e os pequenos latifundiários? A questão do acesso à terra também já 
foi abordada no módulo 04. Se preferir retome a leitura. 
 
Por fim, qual a situação das penitenciárias? Quem é a maior parcela da população 
que vive lá? 
 

 

Nada disso deve ser novidade, mas é importante lembrarmos que o 

racismo se esconde em vários aspectos da sociedade. Muita gente acredita que 

todos têm acesso a tudo, saúde, educação e trabalho, e só basta lutar por isso – o 

que não é sempre verdade, pois o racismo e todas as formas de discriminação são 

muitas vezes sutis, disfarçadas em mecanismos que organizações e instituições 

adotam no nosso dia-a-dia. 

Os movimentos populares, as pastorais e outros movimentos sociais, 

desde as rebeliões da escravatura até hoje, lutam constantemente pela mudança 

desse quadro no Brasil. Foram as lutas e reivindicações do movimento negro que 

fizeram o racismo ser, hoje, crime sem fiança. Portanto, se você presenciar um ato 

de racismo, denuncie! 

PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO 

Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por 

trabalho igual. 

Parágrafo 2 do artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 
Quando se fala em discriminação de gênero o problema não é apenas 

contra a mulher, mas se trata da discriminação que sofrem também homossexuais, 

travestis e transgêneros. Isso faz parte da nossa cultura patriarcal machista, que 
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destaca o homem heterossexual como a parte dominante da sociedade. Essa 

cultura é uma construção histórica, que coloca a mulher numa posição de 

subserviência, e todo o público LGBT como motivo de piadas de mau gosto. 

As mulheres, tanto no campo quanto na cidade, têm salários mais baixos 

do que os homens, mesmo quando fazem exatamente o mesmo trabalho. Isso sem 

falar na chamada “dupla jornada”: as mulheres, mães e esposas, que além de 

trabalhar o dia inteiro, têm de cuidar sozinhas de suas casas, cozinhando, lavando 

e limpando para as crianças e o marido. Os movimentos feministas têm trazido 

para a sociedade estes debates sobre o real papel da mulher, e deram passos 

importantes para combater as desigualdades de gênero na sociedade brasileira. 

Além dos salários, a discriminação afeta também a forma como as pessoas 

se inserem no mercado de trabalho. Segundo o IBGE (2000), a população negra 

sofre estes efeitos de maneira ainda mais forte – são as múltiplas discriminações, 

que comentamos há pouco. Mulheres negras e pardas, com pouca educação, se 

concentram nos trabalhos menos qualificados e mais precários, muitas vezes sem 

carteira assinada, sem direitos trabalhistas e com baixos salários. 

O IBGE também aponta que, em 2000, o Brasil possuía 51% de mulheres 

e 49% de homens. São, portanto, cerca 86,3 milhões de mulheres, uma imensa 

força de trabalho que, no entanto, ganha em média 30% menos do que os homens. 

Existe também uma forte desigualdade regional no país, onde as regiões Norte e 

Nordeste apresentam menores níveis de desenvolvimento e salários, o que 

contribui para a migração para o Sudeste e o Sul. 

O século XX e o começo do século XXI foram marcados por grandes 

vitórias dos movimentos feministas, desde o direito ao voto até a criação de leis 

como a Lei Maria da Penha, contra a violência doméstica. Precisamos continuar 

esse progresso, com a conscientização sobre nossos direitos e a busca por ações 

que contribuam para superarmos as violações dos direitos humanos. 

 

 Saiba mais...  
 

SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES: 

 www.presidencia.gov.br/spmulheres 

Acesso em 10 de Junho de 2008. 
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PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO QUANTO À 
ORIENTAÇÃO SEXUAL 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. 

Artigo 5º da Constituição Brasileira 

 
As pessoas de uma orientação sexual diferente (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros) não são vítimas só de 

discriminação na escola ou no trabalho, mas são também perseguidas e muitas 

vezes sofrem até agressões físicas, apenas por sua orientação sexual. A III 

Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e as 

Formas Conexas de Intolerância, conhecida como Conferência de Durban (África do 

Sul), realizada em 2001, já discutiu como a orientação sexual é uma das formas 

mais graves de discriminação. No nosso país, o programa Brasil sem Homofobia do 

Governo Federal apresenta um conjunto de ações destinadas ao combate às varias 

formas de violação dos Direitos Humanos dos LGBTs. 

Ainda hoje, ocorrem muitos casos de espancamento e tortura de gays e 

travestis. Por isso os movimentos LGBTs têm organizado eventos como o Dia 

Mundial do Orgulho Gay (ver módulo 7), que acontece em vários estados 

brasileiros, mobilizando milhões de pessoas para denunciar os preconceitos e a 

violação dos seus direitos. 

O artigo 5º da Constituição Brasileira, apesar de proibir qualquer tipo de 

discriminação, não é explícito quanto à orientação sexual. Nesse sentido, algumas 

constituições estaduais e leis municipais trazem avanços, graças aos movimentos 

de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Podemos citar 

as constituições estaduais do Pará, Sergipe e Mato Grosso; e leis específicas de 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul; e 

outras leis de proteção sexual criadas em 80 municípios brasileiros. 

A principal bandeira que mobiliza o movimento LGBT é a luta contra a 

homofobia: esse é o nome dado ao sentimento de rejeição contra qualquer pessoa 

que não corresponde ao conceito clássico de masculino, feminino e heterossexual, e 

que gera as violências verbal, física, psicológica, moral. A homofobia se sustenta na 

lógica da heteronormatividade: normas e comportamentos baseados nas lógicas 

sociais e afetivas heterossexuais. 

A sociedade ocidental de hoje ainda é baseada na lógica patriarcal, cujas 

relações entre homens e mulheres são marcadamente desiguais, resultando em 

domínio do masculino sobre o feminino – é o que chamamos de masculinidade 

hegemônica. Essa desigualdade também determina que o “correto” é o 
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relacionamento heterossexual, onde a mulher torna-se objeto social e sexual do 

homem. Qualquer manifestação que rompe com essa lógica heteronormativa é 

rejeitada e torna-se alvo da homofobia. 

 

 Você sabia? 
Atualmente tramita no Senado o PLC 122/06 que criminaliza a homofobia. A 

aprovação dessa lei tornará crime qualquer ação praticada contra as LGBT’s. Porém a 

bancada evangélica tem se manifestado contrária por condenar a homossexualidade 

e incentivado seus fiéis a ligarem para o Alô Senado, serviço de ouvidoria do Senado, 

manifestando-se contra o projeto. 

No Brasil, atualmente mais de 100 LGBT’s são mortas e pouco tem sido feito 

para conter essa violência, por isso o Movimento LGBT luta pela aprovação do PLC 

122/06. Caso queira participar da campanha pela aprovação, basta ligar para o Alô 

Senado (0800 61 22 11) e se manifestar a favor da aprovação do parecer da 

Senadora Fátima Cleide. 

 

MOVIMENTO DAS PROSTITUTAS 
 

Em 1987, em um encontro nacional, diversas profissionais do sexo 

resolveram montar a Rede Nacional de Prostitutas. Entre os grupos que mais se 

destacou desde então foi a ONG “DaVida”, coordenada por Gabriela Leite, uma das 

grandes militantes desse movimento. A luta desse movimento passa pelo 

rompimento com o preconceito moral em relação à prostituição e ao direito de a 

mulher ter controle e direito sobre seu corpo. Mas vale lembrar que a rede de 

prostituição não é apenas feminina, também há homens que se prostituem. 

Um dos principais projetos desse movimento é a regulamentação da 

prostituição de forma a garantir os direitos trabalhistas dos homens e mulheres que 

se prostituem, melhorar qualidade de vida no trabalho e, principalmente, acabar 

com a exploração feita por cafetões e cafetinas. A missão da ONG DaVida é buscar 

o fortalecimento da cidadania das prostitutas, bem como organizar essas e esses 

profissionais para, juntos, lutarem pela promoção de seus direitos. São os seus 

objetivos: 

 
- Assegurar o protagonismo e a visibilidade das e dos profissionais do sexo; 

- Promover políticas públicas para a categoria e exercer o controle social; 

- Obter o reconhecimento legal da profissão; 

- Promover a organização da classe, assessorando a formação de associações e 

capacitando suas lideranças; 
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- Reduzir as vulnerabilidades da categoria, especialmente nas áreas de direito 

legal, saúde e segurança; 

- Denunciar e enfrentar o estigma, o preconceito e a discriminação que atingem as 

profissionais do sexo; 

- Garantir e divulgar benefícios sociais para a categoria; 

- Conquistar melhores condições de trabalho e qualidade de vida para as 

profissionais do sexo. 

 

 Saiba mais... 

REDE DE PROSTITUTAS 

 www.redeprostitutas.org.br, Acesso em 10 de Junho de 2008. 

PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO GERACIONAL 

O Brasil mantém preconceitos que discriminam as pessoas pela sua idade. 

Segundo dados do IBGE, a população brasileira entre 0 a 19 anos soma 

aproximadamente 40% do total. Um pouco acima estão as pessoas na faixa etária 

entre 20 e 59 anos, 51% da população. Bem abaixo, estão as pessoas acima de 59 

anos, que correspondem a 9% da população.  

Com relação à população na terceira idade: O Brasil tem o preconceito 

de que ser idoso é ser inútil. Há poucas ações para melhorar as condições de vida e 

seguridade. Entretanto, os últimos censos observaram que a população brasileira 

está envelhecendo. Em 1991, 7,8% da população era idosa. Para as mulheres 

acima de 40 anos de idade, o mercado de trabalho é altamente restrito. Quanto 

aos jovens negros: segundo o PNUD, em 2006, a taxa de homicídios registrada 

entre negros foi o dobro da média nacional. A alta taxa de mortalidade da 

juventude negra nas periferias é alarmante e chama atenção das autoridades para 

esta atrocidade. O censo do IBGE de 2000 aponta que há um maior percentual de 

mulheres na faixa etária de 18 a 24 anos do que de homens, o que pode ser 

explicado pela alta taxa de homicídio entre os homens jovens. 

 
“Ser negro e ter idade entre 15 e 24 anos é uma combinação altamente explosiva 
do ponto de vista da suscetibilidade a mortes por crimes violentos nas principais 
zonas metropolitanas. Pesquisas revelam as atrozes conseqüências da ausência de 
políticas públicas específicas de inclusão voltadas para tal segmento. A 
probabilidade de um jovem com esse perfil ser assassinado nas cidades brasileiras 
hoje pode chegar a mais de 80% em comparação com jovens brancos com a 
mesma idade e faixa de renda”. (SANTOS & RODRIGUES. In: Caderno CERIS, p. 
37) 
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INTOLERÂNCIA RELIGIOSA 

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

de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou 
convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, 

pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. 

Art. 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

A ação de discriminar por conta da religião é conhecida como Intolerância 

Religiosa. No Brasil, a intolerância religiosa acontece principalmente contra as 

religiões de matriz africana, como o Candomblé e a Umbanda. A intolerância 

religiosa nega que estes cultos sejam religiões, e persegue e destrói relíquias e 

monumentos ligados a elas. 

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. 

Inciso VI do Art. 5º da Constituição Brasileira 

As leis precisam sair do papel para se fazer valer. É por conta disso que os 

movimentos contra a intolerância religiosa têm crescido muito, principalmente em 

Brasília, Minas, Rio de Janeiro, Salvador. A pessoa intolerante busca analisar a 

religião alheia através dos olhos de sua própria religião. Os movimentos criticam 

bastante essa visão, em prol da dignidade humana e do livre direito à crença. 

PRECONCEITO DE CLASSE 

Esse é um preconceito contra as classes sociais desprivilegiadas - são os 

moradores de favelas, os moradores de rua, os sem teto, os sem terra e todos que 

vivem em situação de miséria. O Brasil é um país onde os brancos ganham em 

média 1,49 vezes mais que os negros, segundo o Censo do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e estatística) de 2000, o que demonstra que o preconceito 

social também tem um viés étnico. A parcela da população considerada rica 

corresponde a 18 milhões de pessoas. Enquanto isso, como vivem os outros 170 

milhões de brasileiros? 

O Massacre de Eldorado de Carajás, Pará, no dia 17 de abril de 1996, foi 

um momento simbólico sobre como a discriminação contra os mais pobres pode ser 

brutal. 1.500 trabalhadores faziam uma manifestação contra a lentidão da 
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expropriação de fazendas para a reforma agrária, e para isso ocuparam uma 

rodovia, a PA-150. A polícia militar, sob ordens do governo estadual e aprovação 

dos latifundiários locais, atacou os manifestantes para “retirá-los” da rodovia. O 

resultado da violência foi a morte, no local, de 19 trabalhadores. Outras duas 

pessoas morreram vítimas de ferimentos no local, e 67 pessoas saíram feridas. 

PRECONCEITO CONTRA PESSOAS PORTADORAS DE 
DEFICIÊNCIA 

 

A pessoa com deficiência está sujeita a vários tipos de 

obstáculos para sua vida. São as chamadas barreiras e, 

apesar de haver leis contra elas, ainda persistem: 

- As BARREIRAS ATITUDINAIS – os preconceitos, apelidos, estigmas. Por 

exemplo, discriminar uma pessoa com base na sua condição física, ter 

medo de falar ou tocar a pessoa com deficiência, por achar que a 

deficiência é contagiosa. 

- As BARREIRAS FÍSICAS – estas barreiras podem ser arquitetônicas, 

urbanísticas, de transporte e comunicação. Elas impedem as pessoas de 

circularem em determinados locais, a exemplo de portas estreitas e das 

escadas para quem usa cadeira de rodas; elevadores sem controles em 

Braille para deficiente visual, ou portas eletrônicas sem sinalização visual 

para deficiente auditivo.  

- As BARREIRAS SISTÊMICAS – são causadas pelo sistema social, 

relacionadas as políticas públicas, por exemplo quando uma escola não 

aceita a matrícula de crianças com deficiência, ou os espaços públicos não 

estão preparados para receber estas pessoas (calçadas quebradas e sem 

marcas em relevo para deficientes visuais etc.). 

Segundo o censo demográfico do IBGE (2000), 14,5% da população 

brasileira, possui algum tipo de deficiência, sendo a maioria composta por 

mulheres. Precisamos nos conscientizar que a deficiência é uma condição presente 

em qualquer sociedade, e pode afetar qualquer pessoa em qualquer idade. As 

populações mais vulneráveis, entretanto, sofrem de maneira redobrada. Nesta 

população há um alto índice de analfabetismo, mão de obra desqualificada, acesso 
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restrito à saúde, ao transporte. Estas pessoas convivem com a discriminação em 

sua vida diária. As proteções legais ainda são poucas e muitas barreiras resistem 

ainda no acesso ao trabalho, lazer, educação, transporte e assistência social. 

É preciso fazer valer as leis já existentes para dar assistência às pessoas 

com deficiência, buscar uma nova postura cultural para receber as pessoas com 

deficiência. E também é preciso buscar medidas de prevenção, reabilitação, à 

equiparação de oportunidades, qualificação profissional e a adequação dos espaços 

de vivência, sejam públicos, no trabalho, lazer ou na escola. 

A pessoa com deficiência tem tanto direito quanto qualquer outra a uma 

vida ativa, ter acesso a saúde, cultura, lazer, e também trabalho e educação. Isso 

não é apenas papel de familiares e amigos, mas da sociedade como um todo. 

 
A questão da acessibilidade é fator estruturante de desenvolvimento do 

país, uma vez que devem ser garantidos os direitos de ir e vir, de ter 

acesso à informação e à comunicação... 

(Formação de Conselheiros em Direitos Humanos, Módulo VII, p. 281) 

 3. Iguais no acesso à justiça 

A violência é umas das questões mais discutidas na atualidade, por estar 

em todas as partes: Está na discriminação racial, na diferença entre as classes 

sociais, nos preconceitos políticos, no mercado de trabalho, nas relações de gênero, 

no meio ambiente. Para buscar proteção, precisamos entender qual tipo de 

violência estamos enfrentando. Entre tantas existentes, selecionamos algumas para 

discussão. Lembre-se de que estas não são mais importantes do que as outras já 

discutidas ou as que não foram citadas até agora, mas queremos discutir algumas 

delas especificamente. Não se esqueça das outras formas de violência já 

abordadas, nos módulo 03, 04 e 05. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

Segundo a Lei 11.340 de 2006 (Lei Maria da Penha), a violência doméstica 

é caracterizada por qualquer ação ou omissão que cause sofrimento, físico, sexual, 

psicológico, lesão, morte, dano moral ou patrimonial. Esta lei é um mecanismo 

jurídico para proibir a violência doméstica e familiar, principalmente contra a 

mulher. Tem como base o parágrafo 8º, do artigo 226 da Constituição Federal que 

fala sobre a eliminação de todas as formas de violência contra a mulher, 
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independente da classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível 

educacional, idade, religião, preservando a saúde física e mental e seu 

aperfeiçoamento moral, intelectual e social. 

Para a oficial de projetos do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), 

Helena Oliveira, ainda que pareça inexplicável, a violência infantil tem raízes 

culturais que envolvem a relação de poder entre adulto e criança e que ao longo da 

história foi incorporada na sociedade como a maneira certa de educar. (Jornal O 

Globo, RJ, 05.04.2008) 

A violência doméstica, também chamada de violência intrafamiliar, é um 

problema que afeta a todos os setores da sociedade e a todos os aspectos do 

desenvolvimento humano. A família é um ambiente em que pessoas têm o primeiro 

contato social, logo, os reflexos de uma vivência familiar violenta não se restringem 

à vítima, mas também ao agressor, que, de certa forma, reflete no lar a tirania e a 

opressão sociais que ele mesmo sofre. Tais atitudes transmitem às crianças um 

modelo de comportamento que elas poderão reproduzir no convívio social, e 

futuramente, com suas famílias. A violência doméstica não acontece só dentro de 

casa, mas entre pessoas que possuem grau de afinidade, ou parentesco. 

No Brasil, a violência doméstica é causa da maior parte dos casos de 

agressão contra mulheres. Mas estima-se que apenas um terço dos casos sejam 

denunciados, e quando o são, as representações são retiradas logo em seguida 

pelas mulheres agredidas. Por que isto ocorre? São várias as razões que levam as 

mulheres a não denunciar violências dentro do lar: 

 
• Medo de represálias; 

• Medo de ficar sem recursos para sustentar a si e aos filhos; 

• Acreditar que a agressão não vai se repetir; 

• Vergonha da comunidade em geral; 

• O agressor ameaça “sumir” ou agredir seus filhos; 

• Muitas mulheres não denunciam por vergonha e por medo de 

prejudicar sua imagem na sociedade. 

 

Em geral, a violência dentro do lar segue um padrão repetitivo composto 

de três fases, identificadas pelas entidades e movimentos que lidam com a 

violência doméstica: 
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1. Fase da Tensão: é o momento em que o agressor, nervoso, agride 

verbalmente a vítima, através de insultos. Normalmente, a vítima se 

culpa por todas as hostilidades do algoz. 

 
2. Fase da Agressão: é a fase em que o agressor descarrega todas as 

suas tensões e usa violência para reprimir, controlar, submeter a 

vítima e exigir obediência. Depois, apresenta desculpas por sua 

conduta. 

3. Fase da Reconciliação: período de calma e tranqüilidade. O agressor 

promete mudar o comportamento e promete nunca mais agredir. A 

vítima se convence dos argumentos do agressor. 

 

O QUE FAZER? 

Se você se encontra em alguma destas situações de violência, ou conhece 

alguém que tenha sofrido alguma agressão dentro de casa, no trabalho ou na rua, 

a primeira providência a se tomar é o encaminhamento da mulher à delegacia de 

polícia mais próxima ou, de preferência, à Delegacia da Mulher. Lá será feita a 

denúncia e a abertura do inquérito policial para investigar a agressão e punir os 

responsáveis, se for o caso, pela via judicial. É importante saber que a mulher tem 

direito ao atendimento integral, de saúde e assistência, sempre que precisar. A 

mulher que sofre algum tipo de violência não pode, em hipótese alguma, hesitar 

em denunciar o agressor. Denunciar é um passo importante para combater a 

violência. 

Agora no caso de violência cometida contra criança ou adolescente, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece uma série de mecanismos 

para ajudá-los. Nestes casos, procure o conselho Tutelar mais próximo ou a 

Delegacia Especializada em Crimes contra Crianças e Adolescentes. 

VIOLÊNCIA URBANA 

A violência urbana é a relação social conseqüente da organização atual das 

cidades, que tem como base a opressão social e a exploração do mercado de 

trabalho. No Brasil, apesar da diminuição da migração vinda do campo, as cidades 

vivem um crescimento explosivo. Hoje existe um conjunto de fatores que pressiona 

o crescimento das cidades. A falta de trabalho no campo, aliada às poucas políticas 

habitacionais no país, aumentam as favelas e os moradores de rua. 
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“Embora exista uma concepção dominante de que a violência urbana está 
associada às agressões claramente visíveis, ressaltamos que a violência oculta é a 
que predomina no espaço urbano, e a maior parte da sociedade é vítima dessa 
violência e constantemente impelida a não perceber que estão sendo vítimas de 
determinadas práticas violentas. Ocorrem então as reações a essas opressões 
ocultas. Podemos citar como exemplo, as diversas pessoas que se alimentam dos 
restos recolhidos em lixões, em implorações feitas em portas de botecos, 
lanchonetes etc.” (Edmilson Marques. A base da violência. In: Revista Sociologia 
Especial, Ano 1, n. 1, p. 21-29). 

TRABALHO ESCRAVO 

Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a 
escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são 

proibidos. 

Artigo 4º da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas recomenda ao Brasil 

que reforce as ações contra a tortura e outros problemas como o trabalho escravo, 

citados no módulo 5. 

 Saiba mais... 

“BRASIL É SUBMETIDO À REVISÃO NA ONU E RECEBE RECOMENDAÇÕES” 

 http://www.reporterbrasil.com.br/exibe.php?id=1332, Repórter 

Brasil, acesso em 10 de Junho de 2008. 

VÍTIMAS DE TORTURAS 

Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 
Artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos 
cruéis, desumanos ou degradantes. 

Artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

É fato reconhecido que muitas das torturas no Brasil são feitas por 

policiais, para obter confissões e informações, mas também como forma de punição 

ou até mesmo crueldade. É preciso uma ação concreta para minimizar o abuso de 

poder e o uso indevido da força pelos agentes públicos. Por tanto, é importante 

denunciar a tortura e o desaparecimento forçado de pessoas. 
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No Brasil, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos criou a Comissão 

Permanente de Combate à Tortura e à Violência Institucional, em 2005. A comissão 

quer prevenir e controlar o uso de tortura no sistema de justiça brasileiro. 

 

 Você sabia? 
 
> Que a Lei 9.140/1995 prevê o pagamento de indenização a familiares de 
mortos e desaparecidos em razão da participação em atividades políticas? 
 
> Existem 144 desaparecidos do período da ditadura e mais de 400 
assassinados? 

 Saiba quem pode ajudar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOCÊ PODE FAZER DENÚNCIAS SOBRE QUALQUER VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS: 
 

> à Ouvidoria de Polícia (SP, MG, RJ, RS, BA, PE, CE, PR e ES). Veja os links: 
 

 São Paulo - http://www.rndh.gov.br/OP-SP.html 
 Minas Gerais - http://www.rndh.gov.br/OP-MG.html 
 Rio de Janeiro - http://www.rndh.gov.br/OP-RJ.html 
 Rio Grande do Sul - http://www.rndh.gov.br/OP-RS.html 
 Bahia - http://www.rndh.gov.br/OP-BA.html 
 Pernambuco - http://www.rndh.gov.br/OP-PE.html 
 Ceará - http://www.rndh.gov.br/OP-CE.html 
 Paraná - http://www.rndh.gov.br/OP-PR.html 
 Espírito Santo - http://www.rndh.gov.br/OP-ES.html 

Procu d  
 
> à ra oria Federal dos Direitos do Cidadão

 http://www.pgr.mpf.gov.br/pfdc/pfdc.html 
 
> às Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão 

em todos os Estados e no Distrito Federal).  (existem  
  http://www.pgr.mpf.gov.br/pfdc/procuradorias.html 

Procure também orientação junto à OAB - Ordem dos Advogados do 

Brasil - http://www.oab.org.br, na seção da Comissão de Direitos Humanos. Ou 

encaminhar sua denúncia à Polícia Federal - http://www.dpf.gov.br/index.html, 

ou enviar e-mail para dcs@dpf.gov.br. Confira também o BANCO DE ENTIDADES na 

página do curso. Lá você pode encontrar estes e muitos outros contatos de 

autoridades e entidades que podem ajudá-lo. 
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 ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO CURSO 

Elaboração de Propostas de Ação 
 

Muito de vocês se indignaram com alguns relatos de violação de direitos 

humanos ou mesmo ficaram se perguntando: e agora, o que posso fazer com este 

conhecimento para ajudar minha comunidade ou mesmo contribuir com o 

movimento que participo? Para concluir este curso, vamos ver juntos como colocar 

suas idéias em prática, através de um plano de trabalho simples, mas que possa 

ser útil para seu movimento ou comunidade.  

Vamos dividir este trabalho em duas etapas: primeiro, será elaborado um 

diagnóstico sobre os problemas que a sua comunidade ou movimento enfrentam. 

Em segundo lugar, vamos elaborar propostas de ações simples, que possam ser 

organizadas para enfrentar esses problemas. 

Para tanto, elabore primeiro um diagnóstico com base nas questões abaixo. 

Sinta-se à vontade para incluir outros dados que considerar importantes para 

elaboração do projeto. 

Bom trabalho! 

 
 
1ª ETAPA: DIAGNÓSTICO 
 

1. Na sua comunidade ou movimento, quais direitos humanos estão sendo mais 

violados? 

 
2. Quais os principais problemas, dificuldades, desafios e conflitos que vocês enfrentam 

no seu cotidiano de militância na sua comunidade ou movimento? 

 

2ª ETAPA: PROPOSTA DE AÇÃO 
 

3. Quais ações você vê como possíveis e viáveis para enfrentar estes problemas, com 

base no que foi apresentado no curso? Enumere aqui as atividades propostas e 

descreva como você pensa em fazer as atividades. 

 
4. Quais desses problemas você acha que são mediáveis, e quais não são?  

 
5. Quais entidades você procuraria para formar parcerias para enfrentar o problema? 

Você também pode utilizar o banco de entidades disponível no curso. 

 
6. Por que você acredita que estas ações contribuiriam para a efetivação dos Diretos 

Humanos? (Tome como base as resoluções de conflitos vistas durante o curso) Como 

você pretende avaliar se sua proposta deu certo ou não? 
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LINKS IMPORTANTES 
 

AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 
http://www.mj.gov.br/sedh/pndh/pndhII/Texto%20Integral%20PNDH%20II.pdf  

 http://www.dhnet.org.br/dados/pp/pndh/pndh_concluido/06_igualdade.html#3 
"T NDÊNCIAS MUNDIAIS DO EMPREGO DAS MULHERES", divulgado em 06.03.2008 pela OIT E

/03/06/ult880u6381.jhtm

(Organização Internacional do Trabalho). 
 http://noticias.uol.com.br/empregos/ultnot/2008  

SIS A

ia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=605&id_pagina=1

TEM  NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE GÊNERO (SNIG) 
 r/home/presidenchttp://www.ibge.gov.b  

( Í ) FUN UN AC L DO NDIO

 
AI F DAÇÃO N IONA

www.funai.gov.br 
FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE) 

 www.funasa.gov.br 
MERCADO DE TRABALHO: DESIGUALDADE ENTRE HOMEM E MULHER: 

 http://noticias.uol.com.br/ultnot/2008/03/07/ult23u1398.jhtm 
NO MUNDO, 40% DOS TRABALHADORES SÃO MULHERES 

 http://noticias.uol.com.br/empregos/ultnot/2008/03/06/ult880u6381.jhtm 
SECRET E D H /C N C DARIA SPECIAL DOS IREITOS UMANOS ONSELHO ACIONAL DE OMBATE À ISCRIMINAÇÃO: 

 http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/sedh/conselho/combate/ 
Vídeo: http://br.youtube.com/watch?v=OFrDYHCfrzw&feature=related  
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http://www.funai.gov.br/
http://www.funai.gov.br/
http://www.funai.gov.br/
http://www.funai.gov.br/
http://www.funai.gov.br/
http://www.funai.gov.br/
http://www.funasa.gov.br/
http://noticias.uol.com.br/ultnot/2008/03/07/ult23u1398.jhtm
http://noticias.uol.com.br/empregos/ultnot/2008/03/06/ult880u6381.jhtm
http://br.youtube.com/watch?v=OFrDYHCfrzw&feature=related
http://br.youtube.com/watch?v=OFrDYHCfrzw&feature=related

