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Resumo

Esta dissertação busca analisar a discussão dos Direitos Humanos (DH) e

suas possibilidades de implementação no exercício profissional a partir da

participação de Assistentes Sociais (AS) no Fórum Social Mundial (FSM).

Parte do debate sobre os DH e as dificuldades para sua efetivação em uma

sociabilidade  regida  pelo  capital.  Enfoca  a  formação do  FSM como a

manifestação  mais  consistente  e  global  da  resistência  contra  o

neoliberalismo. O encaminhamento metodológico consta inicialmente de

pesquisa documental e bibliográfica numa tentativa de mapear um quadro

conjuntural relacional entre o FSM, DH e Serviço Social. Os resultados da

pesquisa de campo nos levam a reflexão sobre a efetiva participação das

AS no FSM já que essa se dá de forma incipiente e sem organização da

categoria, apesar de considerarem a importância deste fenômeno político

na luta contra a hegemonia neoliberal. Para as AS o FSM se constitui como

um espaço que acrescenta um “fôlego novo”  na sua prática cotidiana.

Sobre a discussão dos DH no FSM, consideram a temática importante

admitem  que  mesmo  na  academia  a  discussão  sobre  os  DH  é

extremamente fragmentada. Avaliam a garantia dos DH como elemento

norteador  de  sua  prática.  Conclui-se  que  o  FSM  pode  apresentar  a

proposta de que um “outro mundo é possível”  e se constitui  um espaço

viável para aglutinar movimentos sociais e profissionais nesta direção.

 



Abstract

This dissertation looks for  to analyze the discussion of the Human Rights (DH)

and your implementation possibilities in the professional exercise starting from

the social workers participation (THE) in the World Social Forum (FSM). It  leaves

of the debate about DH and the difficulties for  your  efetivation in a sociability

governed by the capital. He/she/you focuses the formation of FSM as the most

consistent and global manifestation of the resistance against the neoliberalismo.

The methodological direction consists initially of documented and bibliographical

research in  an attempt  of  mapping a picture of the situation relational among

FSM, DH  and  Social  Service.  The  results  of  the  field  research take  us  the

reflection about the effective participation of the THE in FSM since that he/she

feels in an incipient way and without organization of the category, in spite of they

consider  the importance of  this  political  phenomenon in  the fight  against  the

neoliberal hegemony. For the THE is constituted as a space that increases a " new

" breath in your daily practice. On the discussion of DH in FSM, they consider the

thematic important they admit that even in the academy the discussion on DH is

extremely fragmented. They evaluate the warranty of DH as element norteador of

your practice. It is ended that FSM can present the proposal that a " other world is

possible " and a viable space is constituted to agglutinate social and professional

movements in this direction.
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Introdução

A imponência dos princípios, definidos na Declaração Universal dos Direitos do

Homem e em documentos complementares, contrasta  com a realidade sócio-



econômica de  profunda  escassez vivenciada  por  segmentos  majoritários  da

humanidade.

Vivemos sob o signo da mundialização da economia que proclama seu lado

perverso,  à  medida  em  que  o  processo  de  internacionalização  do  sistema

produtivo, no caso dos países de capitalismo periférico, opera uma integração

subalterna  à  ordem  mundial  com  efetivação  de  uma  agenda  político-social

contrária aos interesses da maioria da população.

Como, então, é possível falar de Direitos Humanos (DH)? Segundo Sader (2000),

“se fosse definir sinteticamente a época em que vivemos diria que se trata de

uma época de expropriação de direitos. Do lado econômico, é uma época de

desregulamentações, do lado político e social, é uma época de regressão da

civilização, de expropriação de direitos”.

Nesse sentido, a defesa dos DH, quando orientada pela teoria social marxiana,

não pode se restringir  à luta  pela legalização de direitos, nem se deter  nas

possibilidades  de  representação da  ordem burguesa,  tendo  em vista  que  a

“garantia  formal”  dos  direitos  é,  no  âmbito  dos  interesses  burgueses,  uma

estratégia de controle político-ideológico das lutas populares, de legitimação da

hegemonia burguesa e uma forma de ocultar a desigualdade objetiva e a defesa

dos DH.

Nessa  perspectiva,  o  espaço  das  profissões  “liberais”  é  cotidianamente

perpassado  por  conflitos  e  questionamentos  de  caráter  ético-moral,

especialmente  quando  se  trata  de  profissões  cuja  inserção  sócio-técnica  é

voltada para o enfrentamento das diversas expressões da “questão social”, como

é o caso do Serviço Social (SS). Notadamente, a natureza prático-interventiva

dessa profissão implica em uma constante  reflexão teórica, mas, também, na

elaboração coletiva de estratégias que permitam viabilizar os princípios e valores

apregoados em seu Código de Ética. A reflexão ética, por sua natureza filosófica,

supõe  uma  instrumentação  teórica  específica,  donde  a  importância  dada  à

capacitação ética profissional.
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No entanto, embora o SS tenha como um de seus objetivos centrais a realização

de direitos sociais, o tratamento destes direitos como parte dos DH é um tema

pouco discutido pela profissão. O SS especialmente a partir  da década de 80,

passa a se referir  aos direitos sociais e políticos, em geral, sem estabelecer a

relação com a sua base de sustentação que são os DH. No entanto, a realidade

tem  evidenciado,  cada  vez  mais  fortemente,  que  todos  os  direitos  são

cotidianamente  desrespeitados,  inclusive  com  a  concordância  de  parte  da

sociedade  brasileira.  Nesse  contexto  de  processos desumanizantes,  onde  a

própria existência humana não é garantida, em âmbito mundial, a questão dos DH

assume sua importância como espaço de denúncia, de resistência e de reflexão.

Dessa forma, a defesa e a garantia dos DH aparece como apelo indispensável às

proposições  políticas  e  programáticas  de  grupos  e  movimentos  sociais

organizados, às vezes situados em campos de luta muito diversos, por muitas

vezes  sem  discussão  crítica  quanto  às  reais  possibilidades  e  limites  para

realização dos valores e princípios de DH evocados em suas propostas.

Nesse sentido, o FSM se constitui  como um espaço aberto de encontro para o

aprofundamento da reflexão, o debate democrático de idéias, a formulação de

propostas, a troca livre de experiências e a articulação para ações eficazes, de

entidades e movimentos da sociedade civil que se opõem ao neoliberalismo e ao

domínio do mundo pelo capital  e por qualquer forma de imperialismo, e estão

empenhadas  na  construção  de  uma  sociedade  planetária  centrada  no  ser

humano. O FSM se propõe a debater alternativas para construir uma globalização

solidária, que respeite os DH universais, bem como os de todos os cidadãos e

cidadãs em todas as nações, apoiado em sistemas e instituições internacionais

democráticos a serviço da justiça social, da igualdade e da soberania dos povos.

Diante disso, nosso pressuposto é de que os DH são um tema recorrente na

modernidade ganhando ênfase a partir  da  segunda metade do século XX  e

revelam, na maior  parte  dessas sociedades, fraturas  entre  os discursos e as

práticas, entre  as intenções e as ações efetivas. No estudo dos DH no FSM



colocam-se algumas indagações e discussões que perpassam a prática dos (as)

Assistentes Sociais (AS):

- qual  a  importância  política  dos DH na  construção de um projeto  contra-

hegemônico no plano global?1. 

- A discussão dos DH no FSM aponta para uma transformação societária?

- É possível DH em uma sociedade “pós-moderna”?

Deste modo, o objetivo desta dissertação é analisar como os (as) Assistentes

Sociais  (AS)  que  trabalham  em  instituições  da  Cidade  do  Recife  e  que

participaram de um dos 4 fóruns2 ocorridos em Porto Alegre – Brasil, entendem a

discussão dos Direitos Humanos (DH) e os impactos desta participação no seu

exercício profissional. Trata-se pois, de apreender as mediações realizadas, pelos

(as) AS a partir dos debates acerca dos DH nos referidos fóruns. Que se constitui

como  um  espaço  internacional  para  a  reflexão/  articulação  de  diversas

organizações da sociedade civil organizada. 

Este estudo insere-se, portanto, no universo temático da reflexão sobre o FSM e

seus rebatimentos no Exercício Profissional do (a) AS. Neste sentido, partimos do

fato de que o FSM é um evento relativamente novo e foi incorporado na agenda

política mundial somente em 2001, numa atmosfera oriunda das manifestações de

rua  de  Seattle,  no  fim  de  novembro  de  1999. Identificamos  que  as  elites

capitalistas globalizadas vêm sendo confrontadas por movimentos que clamam

por justiça e direitos, reivindicando que os povos possam decidir seus destinos e

procurando defender o planeta ameaçado e os que nele vivem. Estes protestos

contra  a  tirania  dos  mercados  têm  um  poderoso  impacto  político  e  efeito

simbólico,  deslegitimando  as  instituições  globalitárias,  impulsionando  a

convergência das lutas para um grande movimento prático plural, multifacetado,

de forte caráter anticapitalista. 

1 Vale ressaltar que o Serviço Social tem como um de seus princípios a “opção por um projeto profissional
vinculado ao processo de construção de uma  ordem  societária, sem dominação- exploração de classe,
etnia e gênero”. GEPE, Coletânea de Códigos de Ética Profissional do(a) Assistente Social, Recife, 2003.
2 Os fóruns ocorridos em Porto Alegre foram nos anos de 2001, 2002, 2003 e 2005.
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Desse modo, a perspectiva  que orientou  nossas preocupações investigativas

acerca dos resultados teórico-práticos e políticos do FSM coloca-se no horizonte

teórico-crítico de análise das dimensões conceitual e histórica inerentes à relação

entre ética, política e DH no SS, uma vez que reconhecemos a importância e

riqueza do material disponível, a diversidade de experiências e a potencialidade

desses eventos como mobilização com a participação da categoria profissional

pela defesa ético-política dos DH. Uma vez que, o SS tem sido, desde a sua

criação, uma profissão voltada para a defesa dos DH, tendo por princípio base o

valor intrínseco de cada ser humano e como um dos seus principais objetivos a

promoção de estruturas  sociais  eqüitativas,  capazes de  oferecer  às  pessoas

segurança e desenvolvimento, ao mesmo tempo que defendem a sua dignidade. 

Do  ponto  de  vista  metodológico,  compreendemos  que  é  “o  caminho  de

pensamento e a prática exercida na abordagem, o conjunto de técnicas que

possibilitam a construção de realidade e o potencial  criativo  e investigador”

(MINAYO, 1994, p.16). Portanto, a categoria central do objeto de estudo são os

DH. Essa categoria foi  trabalhada ao longo de toda dissertação e dá suporte

teórico  para  o  entendimento  da  singularidade  das  questões  verificadas  no

decorrer da investigação.

Considerando  o  problema de pesquisa,  optei  pela  abordagem histórica,  que

objetiva produzir um registro do passado ao presente, através da explicitação e

análise  do  processo  de  sua  construção  histórica,  na  sua  dinamicidade,

contribuindo, assim, para o desvendamento de problemas atuais, bem como para

uma compreensão dos desdobramentos da discussão dos DH no SS e seus

rebatimentos na prática profissional.

Selecionamos alguns procedimentos metodológicos, partindo do princípio de que:

os métodos não são procedimentos que existem por si sós, mas que
resultam da construção do próprio objeto de pesquisa (...) e que por
isso, provavelmente ao se concluir  a elaboração do projeto no plano
teórico, as antecipações metodológicas serão modificadas para que o
objeto  de  pesquisa  construído  teoricamente  possa  ser  de  fato
confrontado ou contrastado com o real, através de suas concepções
empíricas (PINTO, 1992, p.2) 



Dentre  os  instrumentos  utilizados  para  a  coleta  de  dados  desta  pesquisa,

destacam-se: 

- Análise documental que possibilitou reunir e classificar documentos acerca do

FSM , possibilitando também, um  resgate histórico;

- Pesquisa bibliográfica e documental sobre a categoria DH e sua discussão

histórica;

- Analise bibliográfica de Monografias, Dissertações, Teses e outras pesquisas

sobre o Exercício Profissional do (a) Assistente Social;

- Pesquisa de campo - entrevistas diretivas com 09 Assistentes Sociais; 

Na pesquisa de campo, os (as) AS foram escolhidas (os) mediante os seguintes

critérios: (1) ter participado de pelo menos 1 dos 4 FSM ocorridos em Porto Alegre

–  Brasil;  (2)  desenvolver  atividade  profissional  em instituições  atuantes  na

Cidade  do  Recife;  (3)  representar  a  diversidade  de  práticas  profissionais

existentes no SS.

A investigação foi definida pelo seu caráter qualitativo, buscando-se apreender

informações  que  permitissem  a  análise  da  realidade.  Para  tanto  se  tentou

ultrapassar  dados meramente estatísticos, respeitando a significação do que

seria colocado e realizado pelos sujeitos investigados, buscando-se compreender

a causalidade e a realidade investigada.

A partir da análise de conteúdo das entrevistas, foi elaborado um tratamento da

informação contida com o fim de “dar forma conveniente e representar de outro

modo essa informação, por intermédio de procedimentos de transformação. O

propósito a atingir é o armazenamento sob uma forma variável e a facilitação

do  acesso  ao  observador,  de  tal  forma  que  este  obtenha  o  máximo  de

pertinência (aspecto qualitativo)” (Bardin, 1977, p.45). Nesse sentido, ao ler os

documentos e a transcrição das entrevistas, selecionei os principais aspectos do

conteúdo dos mesmos, procurando dividi-los por temáticas que foram agrupadas

por  categorias de análise, visando á compreensão da totalidade do fenômeno

estudado; com destaque para os DH, categoria central desse trabalho.
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Durante as entrevistas, procuramos resgatar tanto as condições objetivas em que

se gestaram a participação dos (as) AS no FSM, quanto o sentido político que

orientou suas expectativas e participação. No conjunto das narrativas, mais do

que meras recordações, identificamos detalhes da sua participação no FSM, o

“fôlego novo” para permanecer na luta reinventando estratégias na sua prática

profissional.

Na análise e interpretação dos dados, apresentada especificamente no terceiro

capítulo,  procuramos  relacionar  as  atuais  atividades  dos  (as)  AS  com  a

participação no FSM e a postura na direção da garantia dos DH. Nesse sentido, o

produto da pesquisa buscou um tratamento crítico e reflexivo acerca da prática

profissional  na  garantia  dos  DH,  das  suas  formas  de  articulação  com  a

participação no FSM. 

Vale ressaltar  que a opção por essa temática de investigação tem suas raízes

num conjunto de atividades cientificas, fruto de nossa participação na pesquisa

do GEPE – Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Ética intitulada “Ética e Direitos

Humanos: Unidade e Diversidade do Fórum Social  Mundial”  que vem sendo

desenvolvida  em conjunto  com o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Ética e

Direitos  Humanos  (NEPEDH)  do  Programa de  Estudos  Pós  Graduados  em

Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP.

Notadamente, o Mestrado na UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) e o

curso  de  Especialização  em  Direitos  Humanos  na  UNICAP  (Universidade

Católica de Pernambuco) me fez suscitar um conjunto de reflexões teóricas. A

construção  de  conhecimento  em  espaços  e  estudos,  pesquisas,  debates,

articulações com movimentos sociais e entidades da sociedade civil, acumulando

uma análise teórica específica (buscada na ética, na filosofia e nas fontes dos

direitos humanos) e prática (trazida pelo contato com os movimentos e com os

sujeitos envolvidos diretamente com a violação dos DH).

A relevância frente aos resultados deste trabalho, é que o FSM se caracteriza

como espaço privilegiado para a pesquisa em Ética e DH, o que pode produzir



contribuições diversas tanto  em relação ao processo de fortalecimento desse

evento como no que se refere ao adensamento da reflexão da discussão sobre

DH no interior da categoria profissional de SS.3

Por fim, a exposição do trabalho está estruturada em três capítulos que formam

esta dissertação. O primeiro capítulo constitui um estudo histórico-filosófico sobre

DH desde a Grécia Antiga  a uma sociedade globalizada na atualidade. Aqui

merece ênfase a discussão pós-moderna e o questionamento do papel dos DH na

construção de um outra sociabilidade.

O segundo capítulo  tematiza a ação política do FSM, através da  análise da

trajetória histórica dos antecedentes ao FSM, enfatizando a discussão sobre as

determinações de sua ação política a partir  de sua dinâmica constitutiva e suas

articulações, bem como o caráter ético e de DH que perpassa o FSM.

No terceiro capítulo é analisada a contribuição do FSM nas práticas profissionais,

protagonizadas por AS após sua participação no FSM. Trata-se do resgate das

implicações da discussão sobre os DH no exercício profissional de AS no FSM. 

3 Vale ressaltar ainda que a agenda do FSM contempla a área de políticas públicas e sociais, alvo concreto
da formação/ intervenção em Serviço Social.

18



Capítulo I

A construção histórica da concepção de Direitos Humanos

Neste capítulo, a preocupação fundamental será apresentar os fundamentos do

debate  em  torno  dos  DH.  Constataremos  a  insuficiência  do  tratamento

dispensado a estes no campo liberal, já que neste terreno, declarações, tratados e

leis não ganham materialidade no cotidiano de vida dos indivíduos sociais. Nesse

sentido, no primeiro item, abordaremos o marco histórico- filosófico dos DH que

servirão  de  base  à  presente  dissertação.  No  segundo  item,  buscaremos

desvendar  a crítica  à retórica  pós-moderna que  se apropria  da  terminologia

tradicionalmente utilizada pelas lutas sociais na defesa dos DH atribuindo-lhe

significados  próprios.  E  finalmente  no  terceiro  e  último  item  buscaremos

identificar a inclusão dos DH na edificação de um projeto contra-hegemônico à

globalização neoliberal discutindo as possibilidades de construção de uma nova

sociabilidade.

1.1 Fundamentos filosóficos e históricos dos Direitos Humanos

“Os Direitos Humanos não são um dado, mas um construído, uma
invenção  humana,  em  constante  processo  de  construção  e
reconstrução”4 (Arendt, apud Lafer, 1988, p.134).

1.1.1 Direito Natural: fundamento filosófico dos Direitos humanos

O fundamento originário  dos DH é de origem bastante remota, já que várias

civilizações antigas reconheciam e se preocupam com o significado da condição

humana. Na Antiga Grécia, emergiram duas concepções fundamentais de pensar

o homem e a sua natureza no cosmos. A concepção mecanicista, defendida pelos

4 No mesmo sentido, afirma Ignacy Sachs: “Não se insistirá  nunca  o bastante sobre o fato  de que a
ascensão dos direitos é fruto de lutas, que os direitos são conquistados, às vezes com barricadas, em um
processo histórico cheio de vicissitudes, por meio do qual as necessidades e as aspirações se articulam em
reivindicações e em  estandartes de luta  antes de serem  reconhecidos como  direitos”.  (Ignacy Sanchs,
Desenvolvimento, Direitos Humanos e Cidadania, In: Direitos Humanos no Século XXI, 1998, p.156)

19



sofistas, separava as questões do homem da natureza. Os epicuristas, por sua

vez, determinavam o agir humano pela busca do prazer e o afastamento da dor. O

comportamento humano era assim marcado pela instabilidade destas motivações,

dado que variava em função dos objetos de desejo. 

Outra  concepção  era  a  finalista,  defendida  por  Platão  e  Aristóteles  que

subordinava o homem ao cosmos. O sentido da sua existência tinha que ser

pensado no quadro da ordem que reinava no cosmos. A ação humana orientava-

se, de acordo com a sua natureza, para o fim  último para cujo cumprimento

estava direcionada. Não se trata de saber o que leva o homem a agir, mas sim,

onde reside a sua perfeição ou plenitude das suas tendências naturais.

Inspirando-se em Heraclito, Platão e Aristóteles, os estóicos e outros filósofos

desenvolveram a noção de lei natural. Esta lei governava o Cosmos e definia a

natureza dos homens e o seu lugar  na hierarquia  cósmica. A  concepção de

Aristóteles sobre natureza humana foi talvez aquela que maior repercussão teve

no  pensamento  ocidental.  Cada espécie  tem  a  sua própria  natureza à  qual

correspondem certas capacidades de atuação cujo fim é precisamente realizar-se

ou atualizar-se. O homem é por  natureza um ser  social  ("um animal político",

Política,I,2), o mesmo é dizer, por natureza tende a viver  em comunidade e a

constituir formas de organização mais perfeitas, como o Estado. Identificar estas

tendências naturais é descobrir aquilo que o homem é por natureza, assim como

definir o comportamento que o mesmo tende a adotar.

Os estóicos, a partir do século III  a.C., desenvolvem uma ampla concepção de lei

natural deduzida, da ordem que governa o mundo. Esta é de natureza racional e

pode ser conhecida pela razão humana. Os homens são livres e iguais, cabendo-

lhes escolher entre  harmonizarem as suas ações com a lei  eterna, obtendo a

felicidade, ou, irem contra ela e serem infelizes. Na Roma Antiga, a influência

estóica  operou  rebatimentos  tanto  no  meio da  plebe (tributo  da  plebe)  que

chegaram a lutar pela reforma agrária como direito natural à propriedade, quanto

no âmbito  da  legislatura  do Senado. Cícero (106-43 a.C), um dos principais
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expoentes  do  estoricismo em Roma desenvolveu  uma concepção de  direito

natural que influenciou profundamente o direito natural moderno.

Sendo assim, os romanos, na sua fase Imperial, desenvolveram o conceito de

uma natureza comum a todos os homens, e que pode ser conhecida por  ratio

(razão), que só é patrimônio dos homens. Esta natureza comum, torna-se no

fundamento das próprias leis. 

O Cristianismo, seguindo a tradição judaica, afirma que existe apenas um único

Deus, criador de todas as coisas. Deus criou não apenas o mundo, mas definiu a

lei que o governa. A lei natural subordina-se à lei divina. Os homens são filhos de

Deus e possuem apenas uma única natureza, tendo sido criados à sua imagem e

semelhança. A natureza e todas as criaturas estão submetidas à lei divina, e no

caso destes  também à  lei  moral.  A  sociedade  medieval  estava  estruturada

segundo uma ordem hierárquica, que correspondia à hierarquia que se podia

observar na natureza. No topo estavam os que governavam, seguidos dos que a

defendem e os que rezam, tendo na base os que trabalham. 

Notadamente,  a  doutrina  cristã  foi  a  que  mais  valorizou  a  pessoa humana.

Concebeu-se um vínculo entre indivíduo e a divindade, superando a concepção

do Estado como única unidade perfeita. O homem- cidadão foi substituído pelo

homem- pessoa e, na escola Patrística de Santo Agostinho, (Séc. IV  – V)  “O

direito natural era manifestação pura da vontade de Deus, à qual os direitos

terrenos deveriam submeter-se.”  (GRECO FILHO,1989,p.27). Todavia, a Igreja

condicionava o cidadão a ser submisso ao Estado, considerando os hereges como

inimigos deste. A autoridade do soberano era vista como emanada diretamente

de Deus.5

Nesse sentido, Santo Agostinho, defende a existência de normas reguladoras da

ordem universal, embora só utilize a expressão "lei eterna" para se referir  à lei

moral natural  que se encontra gravada no coração de todos os homens. A lei

5 Daí advém a noção de poder divino.
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eterna manda conservar a ordem natural e proíbe perturbá-la. As leis temporais

devem fundar-se nas leis eternas respeitando-as.

Já Tomás de Aquino (séc.XIII), defende a existência de uma lei  universal que

regula o comportamento de todos os seres, incluindo o comportamento humano.O

homem, dado que é livre, está submetido também às leis morais, as quais na sua

totalidade são denominadas "leis naturais”. Seguindo uma concepção aristotélica

afirma que o ser humano, como qualquer ser, tem certas tendências enraizadas

na  sua  natureza.  O  homem  distingue-se  dos  restantes  animais  pela  sua

racionalidade,  e  por  ser  capaz  de  reconhecer  as  suas  próprias  tendências

naturais e de procurar  adequar a sua conduta às mesmas. O conteúdo da lei

natural deduz-se das três grandes tendências naturais: a) o ser humano tende a

conservar a sua existência; b) a procriar; d) a conhecer a verdade e a viver em

sociedade.

Em Tomás de Aquino  encontramos a exigência de submeter  as lei  civis  aos

preceitos do direito natural (expressão da natureza racional do homem). Em caso

de conflito  entre ambos, existe o direito  de resistência por parte dos homens,

reivindicando seus direitos naturais frente à arbitrariedade dos governantes. A lei

natural, enquanto princípio ordenador da conduta humana está em harmonia com

a ordem geral do universo, baseada, em última instância, na Lei Eterna (divina).

Nesse sentido, Tomas de Aquino formula a hierarquização das leis humanas,

naturais  divinas  e eterna  numa subordinação da primeira  às demais. Sendo

assim,  Tomás  de  Aquino  é  um  preconizador  do  jusnaturalismo6,  em bases

teológicas.

Neste período, a noção de que os DH se propagam com maior intensidade, tendo

em vista que o postulado cristão emerge como religião privilegiadora do aspecto

humanitário, com caráter universal, não estando centrada em um único povo, pois

preceitua  atingir  a todos indistintamente  sob a orientação da teologia cristã.

6 A partir de conceitos sobre direitos inatos, estado de natureza e contrato social, reivindica o respeito, por
parte  da autoridade política,  aos  direitos inerentes  ao homem.  Assim,  essa  corrente  norteava-se  pelos
postulados de se existirem direitos formalmente consagrados, advindos da natureza e não propriamente do
homem; e quando surgisse conflito entre ambas as ordens, deve prevalecer o resguardo pela ordem natural. 
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Dessa forma: "a religião cristã, pelo seu universalismo, representa um código

de  posturas  e  condutas  humanas  que  priorizam  a  questão  dos  direitos

humanos em um nível de abstração tal que generaliza sem discriminações”.

(LEAL, 1997, p. 24).

Entretanto, neste período, surge a inquisição como sistema penal, com fins de

censurar  a produção de conhecimento independente  dos dogmas da religião

católica. A tortura, instrumento característico na Idade Média, continuava a ser

utilizada no contexto dessa política governamental e eclesiástica, principalmente

contra os adversários de idéias e opiniões formulados pela Igreja em sintonia com

o Estado. As confissões obtidas eram forçadas e legitimadas pelo aparato jurídico

trazido do direito romano. Com tanta produção de pavor e injustiças, surgem as

críticas contra o Estado, e contra a Igreja baseadas na afirmação de uso do poder

arbitrariamente. 

No século XVI,  na Europa colocam-se problemas radicalmente novos sobre o

direito natural. As descobertas geográficas, põem em confronto os europeus com

outros  povos,  nomeadamente  os índios  da  América.  A  questão da  natureza

humana volta agora a recolocar-se, surgindo as primeiras teorizações racistas

que negam a igualdade da natureza dos seres humanos. 

Em relação à humanidade dos índios, em Espanha, degladiam-se  duas correntes.

Uma protagonizada  por Guinés de Sepúlveda e Luis de Molina, negam que os

índios sejam homens. Outros, como Bartolomé de las Casas ou Francisco de

Vitória afirmam, pelo contrário, a sua dignidade de seres humanos.

Na  mesma  altura,  ainda  em  Espanha,  os  teólogos  católicos,  negam  a

possibilidade de se "limpar o sangue" dos judeus e muçulmanos, assim como os

seus descendentes. Todas as conversões ou cruzamentos seriam inúteis nesta

tarefa. A religião judaica ou muçulmana, segundo esta concepção, afeta de tal

forma os seres humanos que a seguem, que estes adquirem por esse fato uma

outra natureza.
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Em França fundamenta-se a desigualdade entre o povo e a nobreza no fato de

terem naturezas distintas. Os nobres na Europa, eram originários de raça distinta

do povo. Trata-se de uma teoria congruente, com a teoria divina do poder. Estas

teorias racistas  irão ter  um grande desenvolvimento  a partir  do  século  XVI,

procurando  os  seus  autores  fundamentá-las  em bases pseudo-científicas  ao

afirmarem a superioridade de certas  raças em relação a outras,  procuraram

destruir o conceito central da unicidade da natureza humana. 

Apesar  do  movimento  racista  anterior,  a  tendência  era para  a afirmação da

unicidade da natureza humana e a autonomia do indivíduo, baseada na Razão.

Durante o Renascimento, produz-se uma entusiástica exaltação do ser humano e

da sua dignidade como pessoa. O ser humano é o dono do seu próprio destino, e

livremente e com autonomia decide a sua própria conduta. O ser humano pode,

pois, agir  bem por  si  mesmo:  “feito  à  imagem e semelhança  de Deus,  sua

natureza é boa e a sua vontade é soberana”, afirmará Pico della Mirandola.

Descartes e outros filósofos, definem a natureza humana como essencialmente

racional,  afirmando  a  autonomia  radical  do  homem  face  à  natureza.  As

concepções de direito natural são profundamente reformuladas no século XVII. A

questão era simples. A  ruir  as antigas concepções cosmológicas ( o universo

fechado  e  hieraquizado),  caíram também por  terra  as  teorias  que  estavam

baseada no cosmos para definirem a lei natural.

O  que  os  filósofos  políticos  do  século  XVII  vão  fazer,  é  procurar  novos

fundamentos para a lei moral. Desenvolvem então duas vias: - Teológica e Ética.

A primeira tem como fundamento a idéia de que a lei  natural  está em Deus,

deduzindo a partir da sua obra e vontade (revelada) natureza das suas criaturas e

as leis a que as mesmas obedecem (ou deveriam obedecer). A perspectiva Ética

fundamenta-se na idéia de que a lei natural está na própria natureza dos homens,

manifestada  nas  tendências  do  seu  comportamento.  A  tendência  geral  foi

contudo,  para  combinar  estas  duas  vias,  depurando  a  primeira  através  das

exigências da própria racionalidade. 
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Hugo Grutius, fundador do direito natural moderno, na sua obra De iure belli ac

pacis (1625), afirma que a base de toda a sociedade humana está na razão e na

natureza. O Direito Natural, como o conjunto de regras determinadas pela razão,

regula a sociedade, e está conforme a esta razão. A vida, a dignidade humana e a

propriedade são um direito  natural,  e não podem portanto  serem negadas a

nenhum ser humano. Nesse período, Thomas Hobbes (1588-1679), desenvolve

toda uma teoria política e do Estado, baseado apenas na análise da natureza

humana7.

John Locke, afirma que o Direito está enraizado numa "lei da natureza", da qual

diz "deriva a própria constituição do mundo, em que todas as coisas observam

nas suas operações uma lei e um modo de existência adequados à sua natureza"

(Locke, Ensaio sobre a Lei Natural). Mais tarde afirmará que a lei da natureza é a

lei da razão (Locke, Segundo Tratado do Governo Civil). Idéia  que é congruente

com o seu conceito de uma natureza humana, assente em três direitos naturais: a

vida,  a  liberdade  e  os  bens  que  cada  um  acumulou.  As  sociedades foram

constituídas, segundo Locke, para garantir estes direitos e não para os limitar ou

destruir. A tolerância religiosa, por exemplo, fundamenta-se também na liberdade

inerente à natureza humana. Cada um é livre de professar a crença que bem

entender, nem o Estado, nem a Igreja podem interferir neste domínio que só diz

respeito a cada um.

Trata-se de uma concepção filosófica que ultrapassa já claramente as antigas

perspectivas de subordinação do indivíduo a uma ordem divina, e que apoiando-

se na sua natureza, reclama a sua completa e radical autonomia.

Foi só no século XVIII  que o conceito "direitos naturais" foi substituído pelo de

"direitos humanos". Esta designação surgiu pela primeira vez na obra de Thomas

Paine, intitulada "Rigts of Man" (Direitos do Homem),1791-1792. 

7 É  de Hobbes que podemos extrair a base primeira e fundamental dos direitos humanos: o direito à vida. 
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No próximo item, tentaremos trabalhar  a construção histórica dos DH que se

combinaram com mudanças políticas na sociedade mundial e com importantes

transformações conceituais sobre o tema.

1.1.2 Direitos Humanos: uma construção histórica 

Os  DH  são  históricos  porque  estão  invariavelmente  ligados  a  certas

circunstâncias e respondem a aspirações concretas do homem enquanto membro

de alguma sociedade. Sua positivação se desenvolve num contexto de lutas em

defesa de novas liberdades que se quer asseguradas. Desta forma, buscaremos

analisar o processo histórico que fundamenta os DH,  situando como ponto de

partida  de  nossa  investigação  o  século  XVIII.  Todavia  vale  considerar  os

antecedentes históricos da baixa Idade Média que fundaram a discussão sobre

DH numa perspectiva pré-moderna. 

Para  situar  historicamente,  partiremos  da  abordagem  de  alguns  fatos

significativos no tocante à luta por direitos no feudalismo. Com efeito, no ano de

1215, os bispos e barões impuseram ao rei João Sem Terra a chamada Magna

Carta, limitando seu poder. Esta, porém, não garantia direitos para indivíduos,

mas compromissos frente aos vassalos, configurados como verdadeiros direitos

de estamentos na Inglaterra, a Magna Carta de João Sem-Terra já esboçava as

primeiras linhas de garantia aos direitos fundamentais restringindo o poder do

monarca e apresentando as chamadas iniciais de garantia dos súditos (não de

todos,  mas  somente  de  determinadas  classes  privilegiadas,  sobretudo  dos

Barões, proprietários de terras) contra as investidas arbitrárias desse soberano.

Vale salientar que, embora se diga que a Carta de João Sem-Terra é a primeira a

conter expressamente garantias individuais contra o arbítrio estatal, já existe uma

corrente mais atual  defendendo que o primeiro documento estatal  a proteger

esses direitos é da Espanha, concedido pelo Rei Afonso IX, nas cortes de Leão,

em 1188. Nesse documento, encontram-se, dentre outros, o direito do acusado ao

andamento regular do processo e o direito à integridade de vida, honra, casa e

propriedade. 
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Foi, portanto, no feudalismo que a terra por ser praticamente a única fonte de

sobrevivência e riqueza – controlada por nobres e membros da alta hierarquia da

Igreja - tinha um imenso domínio político, jurídico e ideológico sobre a população,

limitando-se à subsistência.  A  mobilidade social  estava perto  de ser  nula. A

ideologia religiosa, condenava o lucro e a ambição de enriquecer. 

Com a "Peste Negra" em 1347, morreram mais de vinte milhões de pessoas em

toda  a  Europa  -  cerca  de  um  terço  da  população  do  continente.  O  que

contraditoriamente, a Peste Negra terminou também por entrar para a História

como um  importante  fator  de  impulsionamento  da  liberdade.  O  acentuado

despovoamento  da  Europa tornou  escassa a oferta  de  trabalhadores -  e  os

camponeses sobreviventes descobriram que sua força havia crescido na luta

secular que travavam contra os senhores feudais. Nesse sentido, a grande Peste

Negra, proporcionou  condições sociais que favoreceram o recrudescimento das

lutas dos servos contra os senhores feudais.

Posteriormente, movimentos com objetivo de promover mudanças (podemos citar

o próprio Iluminismo8) vem à tona. E emerge, em meio a esse quadro, na Europa,

“uma  tradição  de  garantias  do  indivíduo  que  propiciou  o  surgimento  da

doutrina contratualista, a qual inverteu a fonte e origem do poder de Deus para

os  próprios  homens”.  (GRECO FILHO, 1989, p.  28). Aparece o conceito  de

Contrato Social. 

A teoria contratualista9 demarca uma primeira aproximação (moderna) sobre os

DH,  na  qual  os  indivíduos  passam a  pactuar  comportamentos  e  condutas

individuais e coletivas, renunciando alguns direitos em prol da preservação de

outros, como a vida, a propriedade, a liberdade, a igualdade, como forma de

saírem de um estado primitivo. Com isso, tais direitos preservados vinculam-se a

todo sistema estatal e social, tornando-se eternos e inalienáveis, existindo, para o

8 Movimento de idéias do séc. XVIII, contribuiu para formar uma mentalidade, uma atitude cultural de
grande parte da sociedade da época. Caracterizava-se pela confiança sem limites na razão e, a partir dela, na
libertação do conhecimento humano de tudo aquilo que não seja conforme a razão, especialmente se isto
procede da tradição ou da história.
9 No Contratualismo o fundamento do poder político reside no contrato, em um acordo que assinalaria o fim
do estado natural e o início do Estado social e político.
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Direito Natural, independentemente de seu reconhecimento pelo Estado, já que

diretamente relacionados com a natureza do homem. 

A burguesia, como nova classe social, ascende e passa a considerar o homem

como centro do Universo. Há forte  apelo à razão natural, considerando como

base, não mais  Deus, mas o próprio  indivíduo.  Surge  uma nova  concepção

jurídica baseada no jusnaturalismo, com princípios da igualdade formal  e da

universalidade do Direito. O Jusnaturalismo espalhou-se por  toda a Europa e

América  (a  partir  do  século  XVII),  servindo  como base doutrinária  para  as

declarações dos direitos seguintes, onde tais documentos passaram a enunciar

formal e solenemente os direitos fundamentais dos indivíduos (esses documentos

representavam  verdadeiros  manifestos  políticos  das  novas  forças  sociais

emergentes). Ou seja, surge como um dos primeiros fundamentos filosóficos dos

DH, enquanto "corrente ideológica defensora de um direito existente além do

direito positivo".(GALINDO, 1999, p. 15). 

Os direitos individuais não eram considerados advindos ou criados pelo Estado,

mas somente  declarados por  ele, para  existirem, já  que  eram deduzidos da

natureza humana (este era o sentido das declarações). Visto isso, era vedado ao

Estado intrometer-se na esfera dos direitos individuais, cabendo-lhe zelar por sua

observância  e  conservação.  Os  principais  direitos  eram:  a  vida,  liberdade,

segurança,  propriedade,  resistência,  opressão. A  igualdade  dos  homens era

reconhecida à medida que se conferia a titularidade de tais direitos a todos os

indivíduos indistintamente. 

Assim  houve a ruptura do direito natural  com a religião, posto que tal  direito

passa a figurar no plano da racionalidade, sendo considerado como migrado da

razão humana e não mais de uma entidade divina. Assim, o direito  passa a

emanar da razão, tornando-se o homem objeto do pensamento jusnaturalista10. 

10 Contudo, como nos assegura Norberto Bobbio,  “o jusnaturalismo não atingiu seu ápice, posto que se
apresenta mais como ideologia de querer o direito”. (1992., p. 5)
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Contudo, o direito natural é comparativo para formação do direito positivo como

ordem jurídica do Estado. É nesse contexto que:

os direitos  humanos surgiram  a  partir  do  pensamento  racional  do
próprio  homem acerca da  sua dignidade enquanto  ser  humano (...)
surgem as reflexões do  alemão Immanuel  Kant,  principalmente  em
relação à problematização do saber e à perquirição sobre o ser dos
direitos  humanos,  ou  seja,  a  gnoseologia  e  a  ontologia  destes.
(GALINDO, 1999, p. 30).

Neste propósito, Kant tem a justiça como princípio universal. Suas idéias, 

permitiram o desenvolvimento posterior  de legislações internacionais
que  culminaram  na  célebre  Declaração Universal  dos  Direitos  do
Homem (...) que colocou suas bases para a transformação do indivíduo
singular em sujeito de direito internacional. O desenvolvimento de um
moderno direito internacional dos direitos humanos tem, saibam ou não
os seus  pregadores  e  defensores,  uma forte  influência  do  filósofo
Konigsberg  com a idéia de uma cidadania cosmopolita, abrangendo
todos os seres humanos, potenciais cidadãos do mundo. (GALINDO,
1999, p. 34). 

Neste  sentido,  o  Estado  Absoluto  passa  por  uma  reconceituação.  Com  a

secularização, o Estado e a Igreja dividem-se, percebendo-se, então, os primeiros

documentos que estabelecem a existência de direitos independentes da vontade

do Estado. Em seguida, contra o despotismo instaurado neste período, e graças à

marcante influência dos jusnaturalistas, foram proclamados, no século XVII,  as

garantias de liberdade relativas aos direitos civis e políticos, fundadas no Direito

Natural, contra a opressão do Rei. Tratava-se de direitos de defesa, de cunho

eminentemente individualista e que exigiam uma atuação negativa por parte do

Estado. Eram os direitos de primeira geração11 ou dimensão.

11 O termo “gerações dos direitos fundamentais” foi utilizado pela primeira vez pelo jurista francês Karel
Vasak sob inspiração dos três temas da Revolução Francesa. Assim, as “três gerações de direitos humanos”
seriam as seguintes: a primeira geração se refere aos direitos civis e políticos (liberté); a segunda geração
aos direitos econômicos, sociais e culturais (égalité); e a terceira geração se refere aos novos direitos de
solidariedade (fraternité). Hoje em dia, a expressão “geração dos direitos fundamentais” tem sofrido várias
críticas da doutrina nacional e alienígena. De fato, o uso da expressão “gerações” pode ensejar a errada
impressão da substituição gradativa de uma  geração por outra,  o que é um erro. Daí, a doutrina mais
moderna  tem  preferido o  termo  “dimensões  dos  direitos  fundamentais”.  É  o  que  nos  explica  Paulo
Bonavides quando diz que “o vocábulo ‘dimensão’ substitui, com vantagem lógica e qualitativa, o termo
‘geração’, caso este último venha a induzir apenas sucessão cronológica e, portanto, suposta caducidade
dos direitos das gerações antecedentes, o que não é verdade”.
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No entanto, é com as Revoluções Inglesa (1688), Americana (1776) e Francesa

(1789), que se introduz uma preocupação em se construir  elementos sólidos,

efetivadores dos DH. Nesse sentido, como consequência da Revolução Inglesa, é

elaborada a Declaração dos Direitos (Bill of Rights). A Convenção de Virgínea, em

20 de  junho  de  1776, sanciona o  que  se  pode considerar  como a  primeira

declaração de direitos em sentido moderno, em 4 de julho de 1776. A Declaração

de  Independência  proclama alguns  direitos  já  veiculados  na  Declaração de

Virgínea12, agregando outros, como a insurreição contra o poder arbitrário por

parte dos governantes.

Em 26 de agosto de 1789, como a Revolução Francesa a Assembléia Nacional

elaborou a Declaração dos Direitos  do Homem e do Cidadão, inspirada nos

precedentes norte-americanos, proclamando que  “todos  os  homens  nascem

livres  e  iguais  em  direitos” e que o fim  de toda associação política é o da

conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem, identificados como

a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. 

Contudo,  em grande parte,  na  Revoluções Francesa13,  a  burguesia vitoriosa,

detentora do poder econômico e, doravante, político, sentiu  a necessidade de

abolir  os  privilégios  da  monarquia  e  do  clero  bradando,  ainda  que  apenas

formalmente, não somente a liberdade, mas também a igualdade e a fraternidade.

Inicia-se  aí  a  fase  da  constitucionalização  dos  direitos  fundamentais,  onde

deixam eles de ser apenas reivindicações políticas para se transformarem em

normas jurídicas. É a partir desse momento que se vem preferindo o uso do termo

direitos  fundamentais,  quando  se  deseja  fazer  alusão  àqueles  direitos

positivados numa constituição de determinado Estado, ao passo que a expressão

DH fica reservada para ser adotada em documentos internacionais.

12 Introduziu em sua Carta a primeira Declaração de Direitos do Homem.
13 Em sua Analise, Marx argumenta que foi mediante o advento da Revolução Francesa que se cristalizou a
separação radical entre Estado e Sociedade Civil. Se antes, no feudalismo, a sociedade civil tinha um caráter
político, agora o Estado assumia esta condição de defensor dos interesses gerais, enquanto a sociedade civil
passa a representar os indivíduos entregues a sua  vida privada. “Com  base nisso, desaparece o antigo
caráter político da sociedade civil: a emancipação política foi justamente a emancipação da sociedade
civil burguesa frente à política” (Frederico, 1995, p. 96) 
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Essa  mudança  radical  na  estruturação  da  sociedade,  dentre  muitos  outros

aspectos, operou, do ponto de vista político, uma inversão significativa em duas

dimensões. A primeira refere-se ao reconhecimento do indivíduo como centro do

universo político e, portanto, na condição de  sujeito  de  direitos e a segunda

relaciona-se à concepção de que todos os indivíduos são, do ponto  de vista

jurídico – político, iguais entre si.

Neste  contexto,  a  liberdade,  defendida  nas  declarações,  se  revelava  como

conquista frente ao passado feudal, visto que os indivíduos estavam livres da

fidelidade e de toda ordem de obediência servil  que os prendia aos senhores

feudais. Começavam, entretanto, a viver  uma longa trajetória, sob um tipo de

liberdade visceralmente ligada ao direito de propriedade, visto que estavam livres

para  a  exploração  mercantil.  Naquele  momento  histórico,  havia  uma

correspondência  bem  menos  complexa  e,  portanto,  mais  imediata  entre  a

estrutura  econômica e  o ordenamento  jurídico-político.  Assim a liberdade se

manifestava no direito de se deixar explorar em nome da própria sobrevivência. 

Segundo Mészáros (1993,p. 207)

Os direitos humanos de ‘liberdade’ , ‘fraternidade’ e ‘igualdade’ são,
portanto, problemáticos, de acordo com Marx, não por si próprios, mas
em função do contexto em que se originam, enquanto postulados ideais
abstratos e irrealizáveis, contrapostos à realidade desconcertante da
sociedade de indivíduos egoístas. Ou seja, uma sociedade regida pelas
forças desumanas da competição antagônica e do ganho implacável,
aliados à concentração de riqueza e poder em um número cada vez
menor de mãos. Não há portanto, uma oposição apriorística entre  o
marxismo e os direitos humanos: pelo contrário, Marx na verdade nunca
deixou de defender o desenvolvimento livre das individualidades, em
uma  sociedade  de  indivíduos  associados  e  não  antagonicamente
opostos(...)
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Neste contexto, no  período da Revolução Industrial14,  segundo Barbalet,  “os

direitos de cidadania coexistiram em inteira harmonia com as desigualdades

de classe da sociedade capitalista”  .(1989, p. 21). Desta forma, a expansão do

sistema capitalista ocorreu mediante o crescimento das desigualdades sociais e o

desenvolvimento da economia industrial. As classes fundamentais interagem na

defesa de interesses antagônicos, num jogo de forças comandado pelo capital.

Sob  determinadas  condições  históricas,  a  classe  trabalhadora  efetiva  seu

processo de organização e protagoniza lutas sociais contra a dominação.

E neste sentido, tornou-se imperioso reconhecer certos direitos sociais, culturais

e econômicos derivados das reivindicações sociais resultantes do impacto da

industrialização  e  dos  graves  problemas  sociais  e  econômicos  que  a

acompanhara. Estes direitos, impõem ao Estado um comportamento mais ativo na

realização da  justiça  social.  O mero  reconhecimento  formal  da  igualdade  e

liberdade  não  mais  era  suficiente  para  garantir  o  pleno  gozo  dos  direitos

fundamentais. Urgia que o Estado atuasse buscando não só a igualdade formal,

mas sobretudo a material.  Como nos ensina Paulo Bonavides, esses direitos

“nasceram  abraçados  ao  princípio  da  igualdade,  do  qual  não  se  podem

separar,  pois  fazê-lo  equivaleria  a desmembrá-los da  razão  de ser  que os

ampara e estimula”. (1997, p.518).

No  entanto,  como  sabemos,  os  Direitos  Sociais,  em  geral,  são  de  cunho

prestacional, isto é, exigem uma atuação positiva e onerosa do Estado, sendo fácil

constatar que sua concretização é bem mais intricada do que os demais direitos.

Com efeito, no momento em que se atribui ao Estado a missão de traçar os rumos

para o desenvolvimento da sociedade, deixa-se de lado a política do laissez-

faire, laissez-passer. Neste sentido, vale ressaltar o que nos diz Comparato:

14 Os setores mais diversos da economia foram atingidos pela Revolução Industrial e a expansão tecnológica
e provocaram transformações sociais diversas, explicitando diferenças e ampliando desigualdades entre as
classes  sociais.  Os  direitos e  garantias  dos  indivíduos tão enfaticamente  defendidos pelos liberais não
correspondiam à  realidade concreta  de homens  não-proprietários que,  apesar de livres e  juridicamente
iguais aos homens proprietários e capitalistas, sujeitavam-se a ser explorados para poder ter “direito” de
comer  para  continuar  sobrevivendo.  A  partir  deste  contexto  de  exploração  surge  uma  massa  de
trabalhadores  urbanos  que  conforma  uma  nova classe  social:  a  classe  operária  urbana  industrial  ou
proletariado.
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A transformação do Estado contemporâneo, engendrada pela revolução
industrial,  não  acarretou  a  criação dessas funções  governamentais
ativas  que  sempre  existiram,  mas a  mudança do  eixo  central  das
atividades estatais, da legislação para a administração, da proclamação
e aplicação do direito para a elaboração e execução de programas de
ação. Mais do que isso: os objetivos ou resultados a serem alcançados
por  essas políticas  passaram a se impor,  doravante,  como normas
obrigatórias, ao próprio governo, pois a finalidade do Estado já não é a
conservação mas a transformação da sociedade. O sistema jurídico
como um  todo  tende,  assim,  a  ser  organizado  em função  desses
objetivos  concretos  das  políticas  públicas.  O  Estado  torna-se
tecnocrático  e  o  Poder  principal  desloca-se,  decididamente,  para  o
núcleo  governamental,  que  somente  por  força  da  tradição  ainda
continua a se denominar Executivo. (1999, p. 192).

Contudo, na trajetória histórica do século XX, o confronto entre socialismo15 e o

capitalismo incide, diretamente, nas lutas pela realização dos DH, notadamente,

sob dois aspectos. Em primeiro lugar, verifica-se no front das divergências, entre

liberais e socialistas que esses últimos foram disseminando a idéia de que sem

direitos  sociais,  econômicos,  e  culturais  (DHESCs)  não  seria  possível  a

objetivação dos DH. Em segundo lugar, nos países capitalistas centrais, foram

estabelecidas estratégias para impedir o avanço do socialismo. Assim, o Estado,

para impulsionar o desenvolvimento capitalista, precisava garantir a formação de

um mercado consumidor e, nesses termos, expandiu um leque abrangente de

políticas sociais  que resultaram na melhoria  das condições de existência  da

classe trabalhadora. Trata-se da materialização do projeto da social – democracia,

momento em que o Estado, além das requisições do capital,  também, estava

tencionado pela presença política da classe trabalhadora, especialmente através

dos sindicatos que incorporam em suas lutas, reivindicações pela efetivação dos

direitos sociais.

Frente à alternativa socialista, o capital organizou “ um conjunto de medidas de

contratendência que tratou de conduzir/reconduzir  as classes  trabalhadoras

ao leito econômico-corporativo (...) construiu uma experiência combinada de

Keynesianismo  e  Welfare  State”. (Dias, 1995, p.12). Aqui  a própria  crise do

15 O pensamento socialista demonstrava que “a humanidade deveria avançar mais na conquista de novos
espaços de liberdade coletiva e de igualdade material, que possibilitasse as condições de viabilização da
felicidade humana” (DORNELLES, 1993,p.33). Nesse sentido, era necessária a ampliação de conteúdos do
direito humano e as condições para tal estavam dadas pelas novas contradições e confrontos que exigiam
respostas que modificassem o padrão da desigualdade social.
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capital16 e a existência –  ameaçadora – de um projeto societário que lhe era

alternativo – o socialismo, são apontados por Dias como fatores históricos que

condicionaram o surgimento do Estado de Bem Estar Social. É neste contexto

que, a partir de 1945, nos países capitalistas centrais, ergue-se o Estado de Bem

Estar  Social  (Welfare  State), onde a sua função primordial  era assegurar  ao

indivíduo o exercício dos direitos políticos e sociais, a liberdade, a segurança, ao

desenvolvimento,  a  igualdade  e  a  justiça.  Operando  um  conjunto  de

reivindicações, buscando a efetivação, dos DHESCs.

No contexto de ascensão do Estado de Bem Estar Social, após a Segunda Guerra

Mundial, com a derrocada dos regimes totalitários nazi-fascistas, é aprovada a

Declaração Universal dos Direitos do Homem17 que passa a funcionar como uma

espécie de divisor  de águas, referência obrigatória  no debate contemporâneo

sobre este tema.

Os redatores da Declaração tiveram a clara intenção de reunir,  numa única

formulação,  as  três  palavras  de  ordem  da  Revolução  Francesa  de  1789:

liberdade,  igualdade e fraternidade.  Desta maneira, a Declaração Universal18

reafirma o conjunto de direitos das revoluções burguesas (direitos de liberdade,

ou  direitos  civis  e  políticos)  e  os  estende  a  uma  série  de  sujeitos  que

anteriormente estavam deles excluídos (proíbe a escravidão, proclama os direitos

das mulheres, defende os direitos  dos estrangeiros, etc.);  afirma também os

direitos da tradição socialista (direitos de igualdade, ou direitos econômicos e

sociais)  e do cristianismo social  (direitos  de solidariedade) e os estende aos

direitos culturais19. 

16 Quanto à tendência cíclica do capital, com as suas crises caracterizadas pelos períodos de “onda larga
recessiva” (menor  acumulação  de  capital,  queda  da  taxa  de  lucro,  oscilação  de  produtividade  etc.),
consultar, dentre outros, Mota (1995)).
17Quando, após a experiência terrível das duas guerras mundiais, os líderes políticos das grandes potências
vencedoras criaram, em 26 de junho de 1945, em São Francisco, a ONU (Organização das Nações Unidas)
e  confiaram-lhe a  tarefa de evitar uma  terceira guerra mundial e  de promover a  paz entre  as  nações,
consideraram que a promoção dos “direitos naturais” do homem fosse a condição sine qua non para uma
paz duradoura. Por isto, um dos primeiros atos da Assembléia Geral das Nações Unidas foi a proclamação,
em 10 de dezembro de 1948, de uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo primeiro artigo reza
da seguinte forma: “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. São dotadas de
razão e de consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade”.
18 Anexo3.
19 Para uma reconstrução do debate que foi travado entre as várias correntes ideológicas durante a redação
da declaração Cf. Cassese 1994, p. 21-49.
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Ao fazer referência aos DHESCs, a Declaração buscou romper, ainda que de

modo formal, com a tendência à classificação em diferentes gerações/dimensões

de DH. No entanto, ao invés da compreensão quanto à indivisibilidade dos DH, o

que ocorreu foi a divulgação da terceira geração de direitos. São os direitos dos

povos e significam que todos os povos têm direito à preservação de sua cultura;

têm direito  à paz e ao pleno desenvolvimento, ou seja, todos têm o direito  à

autodeterminação. É somente neste período que a defesa dos DH transcende a

esfera dos Estados nacionais para atingir o campo internacional. A perspectiva é

de que a atividade voltada para a proteção internacional  se realize  em três

aspectos: promoção, controle e garantia dos DH.

Merece destaque o fato de que todo esforço para objetivação dos DH e a criação

de uma cultura política de defesa dos direitos universais aconteceu mediante

inúmeras tensões políticas, decorrentes das posições dos dois blocos nos quais o

mundo se dividiu depois da Segunda Guerra Mundial. No entanto, predomina, na

abordagem sobre o tema, a idéia de que tudo se passa como se todos os países

estivessem, da mesma forma, verdadeiramente empenhados na conquista dos

DH.

Não  se  pode  deixar  de  constatar,  outrossim,  que,  atualmente,  os  direitos

fundamentais, sejam de defesa, sejam a prestações, são oponíveis não só aos

Estados mas, da mesma forma, em decorrência do acúmulo de poder econômico,

aos indivíduos e às empresas privadas, não sendo raro as situações em que estas

pessoas violam os DH.

Nessa perspectiva, apesar da indivisibilidade dos DH, proclamados nos últimos

anos do séc. XX, está claro que os DHESCs têm sido ignorados durante muito

tempo ou, ao menos, tratados como direitos de segunda categoria em relação aos

direitos civis e políticos. As razões deste abandono são múltiplas:

1) Em primeiro lugar, se entendermos as razões do modelo liberal, as condições

econômicas dependem em maior medida da “mão invisível”  do mercado do que
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das atitudes das autoridades públicas. Estamos diante de uma visão minimalista

do Estado segundo a qual, este tem que se abster de intervir  nas atividades

econômicas, já que elas são garantia da construção de um vínculo social. Deste

modo, o mercado livre tem se convertido em um valor em si mesmo e os governos

ratificam a idéia de que os Direitos  Sociais são um obstáculo para seu bom

funcionamento20. 

2) Em segundo lugar, é certo que a globalização econômica e financeira consagra

a intervenção de novos protagonistas no campo dos DH, como é o caso das

instituições financeiras e multinacionais. Em conseqüência, a luta pelos DHESCs

parece não ser incumbência dos Estados. Esta queda fica especialmente clara

nos países submetidos a programas de ajustes estruturais21. Vários estudiosos

estão demonstrando que estes programas tem tido consequências nefastas para

o desenvolvimento dos Direitos Econômicos e Sociais. O impacto destas políticas

de ajuste estrutural  sobre a vida da população civil  tem sido muito  negativo,

especialmente para as classes desfavorecidas.

O artigo 2º do Pacto Internacional relativo aos Direitos Econômicos, Sociais e

Culturais  de 199622,  que obriga os Estados a investir  o máximo de recursos

disponíveis com o objetivo de assegurar  o pleno exercício dos DHESCs, está

convertendo  suas  justificativas  e  usando  como  desculpa  com  demasiada

frequência, para romper suas responsabilidades com esta matéria levando-a para

um futuro incerto. É necessário recordar que a proteção, promoção e luta pelo

Direito  Internacional  e  os DH  é responsabilidade dos estados e que a eles

corresponde, em primeiro lugar assegurar o respeito a estes direitos.

Os Direitos Econômicos e Sociais impõem aos estados a obrigação de resultados

em suas aplicações diretas. Tal como pleiteia a jurisprudência do Comitê sobre

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a falta  de recursos não dispensa os

Estados e suas obrigações mínimas no que se refere aos ditos direitos. A tese da

20 Este debate em torno da cláusula social é demonstrado na OMC (Organização Mundial do Comércio).
21 Esses  programas  de ajuste  estrutural,  pretendem desencadear  as  “necessárias” mudanças  através de
políticas  liberalizantes,  privatizantes  e  de  mercado.  Trata-se  do  mesmo  esquema  conceitual  do
neoliberalismo. 
22 Anexo 4.
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compreensão dos direitos  deve ser  igualmente entendida como uma melhora

continuada do conjunto de cada um dos direitos anunciados no Pacto.

Frente  aos  defensores  de  um  ultraliberalismo  que  acaba  com  qualquer

intervenção estatal  e  social,  a  crise  asiática,  por  exemplo, demonstrou  uma

separação total  entre  o mercado e Estado entre  economia e DH. Esta crise,

apesar de suas conseqüências sociais devastadoras, teve o mérito de questionar

os modelos econômicos em vigor e serviram para demonstrar a necessidade de

dar início a uma revolução internacional, e não somente no terreno financeiro.

Também  demonstrou  inclusive  que  parte  desse  resultado  econômico  vem

agrupando o respeito aos DH, em particular os DHESCs. Os países asiáticos que

melhor resistiram à crise, os que superaram melhor, foram aqueles em que os

direitos estavam garantidos e onde existia a democracia23. 

Notadamente, o famoso “consenso de Washinsgton24”  que está no centro das

políticas de ajuste estrutural e que é responsável pela política que se coloca em

direção  a  um  desenvolvimento  econômico  exclusivamente  orientado  ao

crescimento do PIB, começa a ser questionado por parte dos economistas. Os

efeitos do conceito “desenvolvimento sustentável”, que não poderá ser levado a

cabo sem levar em conta os DH significa voltar a dar importância à política mais

que à economia e a uma nova configuração de que os DH são indispensáveis

para entender qualquer projeto econômico duradouro.

Contudo, no sentido jurídico, a idéia de responsabilizar os Estados quando se

trata de Direitos Econômicos e Sociais vai fazendo seu caminho. É individual, não

é  somente  a  coletividade,  que  tem  legitimidade  para  exercê-los  e  podem

reivindicar  assistência judicial  quando se lhe impede seu exercício. Cada vez

23 Na literatura sobre os DH, vigora praticamente um consenso de que a realização desses direitos, só é
possível mediante a existência da democracia. Trata-se da idéia na qual o reconhecimento dos direitos está
subjacente à explicitação das variadas reivindicações dos segmentos, frações de classe e movimentos sociais
que articulam suas  lutas  em torno de questões  relacionadas ao trabalho,  mas  também,  à opressão de
gênero; ao preconceito e discriminação quanto à orientação sexual aos problemas advindos da diferença
quanto à etnia, raça e geração; a questão ambiental e da violência, dentre outras.
24 Consiste em “um conjunto, abrangente, de regras de condicionalidade aplicadas de forma  cada  vez
mais padronizada dos diversos países e regiões do mundo, para obter o apoio político e econômico dos
governos  centrais e dos organismos internacionais. Trata-se também  de políticas macroeconômicas de
estabilização acompanhadas de formas liberalizantes” (TAVARES e FIORI, 1993, p.18)
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mais  se  reivindica  a  possibilidade  de  que  um  indivíduo  pode  pleitear  suas

necessidades, não somente com uma jurisdição nacional. Sendo também contra

um Estado e diante de uma instância internacional por violação dos Direitos à

saúde, à alimentação e à educação.

No entanto, algumas propostas seguem sendo só um protesto como é o caso do

Protocolo Facultativo Adicional do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos,

Sociais  e  Culturais  que  encontram  um número  importante  de  opositores.  A

comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas desempenha, neste caso, um

papel crucial. A  idéia de combater a impunidade dos autores de violação dos

Direitos  Econômicos  e  Sociais  precisa  ser  assumida  pelas  organizações

internacionais,  em particular  pelo  Comitê  e  pela  Subcomissão dos  Direitos

Humanos das Nações Unidas que estão encarregados de prestar contas sobre o

tema. 

Nesse sentido, um dos grades desafios, no plano teórico-político, é desmistificar a

idéia  de  que  a democracia  consiste  no  objetivo  maior  a ser  alcançado pela

humanidade e que, por  seu intermédio, estariam dadas as condições para a

resolução  dos  problemas  fundamentais  da  sociedade.  Isto  não  significa  a

subtração  dos  aspectos  positivos  da  democracia,  pois  “é  certo  que  em

determinados momentos,  em determinadas situações concretas,  a luta pela

democracia,  pelos  direitos  civis,  pode  ser  um  passo  importante  na

transformação da sociedade. Mas aí é preciso ver, em cada caso, como esta

luta  pode  se  articular  efetivamente  com  a  emancipação  da  humanidade”

(TONET, 1995, p.39).

Precisa-se  superar  idéias  limitadoras.  Isso  significa  entender  que  a  maior

dificuldade de realização dos DHESCs – em função das crises econômicas, dos

poucos  mecanismos  de  validação  em  nível  nacional  e  internacional,  dos

processos de globalização, etc,. – não deve constituir  elemento inibidor  à sua

realização, mas, antes um desafio a ser superado. Nessa perspectiva, trabalhar

com a idéia  de  estabelecer  metas concretas  para  a superação de situações
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violatórias aos direitos, pode ser um caminho eficaz. Não pode ser num sentido

retórico que as metas venham a ser estabelecidas. 

Em arremate ao que foi discutido até então, as preocupações em torno dos DH

têm sua raiz na própria origem da história, à medida em que os indivíduos se

empenham para garantir  suas condições de existência em sua plenitude. Desta

forma,  percebe-se  que  no  nosso  resgate  histórico,  na  busca  da  origem  do

conceito  de  DH,  prevalece a  noção quanto  à  necessidade que  possuem os

indivíduos de instituir, no cotidiano, certos pactos de convivência. São princípios,

orientadores  e  valores  que  exigem  uma  explicitação  e  respeitabilidade  na

dinâmica da vida social. 

Nesse sentido, os DH devem integrar uma cultura política emancipatória, de tal

forma que possam ser apreendidos não como um fim em si mesmo, objetivo maior

da humanidade, mas inseridos na dinâmica das lutas sociais, num movimento

permanente de tensão e contradição com a ordem vigente, podendo contribuir

para fortalecer a luta anticapitalista.

Desta forma, cabe-nos identificar, como o horizonte teórico-político colocado em

pauta na atual conjuntura  dita  “pós-moderna”, converte-se em rebatimentos e

implicações para a construção do debate dos DH. Ponto que será tratado no item

seguinte.

1.2 Direitos Humanos: a crítica à discussão pós-moderna

No curso de seu meio século de existência, a Declaração Universal dos Direitos

Humanos,  proclamada  pelas  Nações  Unidas  em  1948,  cumpriu  um  papel

extraordinário na história  da humanidade, fornecendo linguagem autorizada à

semântica das reivindicações dos oprimidos. Proporcionou base legislativa  às

lutas políticas pela liberdade e inspirou a maioria das Constituições Nacionais na

positivação  dos  direitos  da  cidadania.  Modificou  o  sistema  de  relações

internacionais, que tinha como atores exclusivos os Estados soberanos. Conferiu

à pessoa física  a qualidade  de  sujeito  de  Direito  para  além das  jurisdições
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domésticas. Lançou os alicerces de uma nova e profusa disciplina jurídica, o

Direito  Internacional  dos  Direitos  Humanos,  descartando  o  critério  da

reciprocidade em favor de obrigações erga omnes. Estabeleceu parâmetros para

a aferição da legitimidade de qualquer governo, substituindo a eficácia da força

pela força da ética. Mobilizou consciências e agências governamentais e não-

governamentais,  para  atuações  solidárias,  esboçando  uma  sociedade  civil

transcultural  como  possível  embrião  de  uma  verdadeira  comunidade

internacional.

Formalmente universalizados, quando o fim da competição estratégica bipolar

parecia propiciar-lhes a oportunidade de enorme fortalecimento, os DH se vêem

atualmente ameaçados por múltiplos fatores. Decorrentes de políticas de poder,

do arbítrio autoritário, de preconceitos arraigados e da exploração econômica, tais

ameaças não são nem antigas, nem modernas; podendo variar na intensidade e

nas formas em que se manifestam. Outras, contudo, são – ou se apresentam

como – novas, características do período em que vivemos, senão exclusivas da

década presente,  profundamente  sentidas  desde o fim  da Guerra  Fria. Mais

difíceis de combater do que as ameaças tradicionais, os novos fatores contrários

aos DH,  insidiosos e efetivos,  acham-se embutidos  nos efeitos  colaterais  da

globalização  econômica  e  no  antiuniversalismo  pós-moderno  do  mundo

contemporâneo.

Nesse  sentido,  cabe  destacar  que  Bauman  em  suas  obras  sobre  pós-

modernidade, destaca a metáfora "turistas e vagabundos" para ilustrar quem são

os heróis e as vítimas do capitalismo flexível, afirmando que a oposição entre os

turistas  e  os  vagabundos  é  a  maior,  a  principal  divisão  da  sociedade pós-

moderna, uma sociedade marcada por um tempo espaço flexível, em mutação

constante,  onde o que vale  é a habilidade de se mover.  Valem portanto  os

turistas, aqueles que recusam qualquer forma de fixação; movimentam-se porque

assim o preferem; saem e chegam em qualquer tempo e a qualquer espaço para

realizarem seus sonhos, suas fantasias, suas necessidades de consumo e seu

estilo de vida. Já os  vagabundos "são luas escuras que refletem o brilho de

sóis brilhantes; são os restos do mundo que se dedicaram aos serviços dos
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turistas" (Bauman, 1999, p.259). Movimentam-se porque estão sendo empurrados

pela necessidade de sobrevivência, e mesmo assim existem severas restrições

nos tempo-espaços em que eles perambulam. Seus sonhos e fantasias resumem-

se a um emprego qualquer, geralmente tarefas consideradas humilhantes pelos

turistas, mas que precisam ser feitas por alguém.

Tendo  por  base  isto,  como  pensar  em DH  quando  a  pós-modernidade  se

contextua  historicamente  na  exclusão crescente? Colaboram para  isto  novas

exigências/qualificações para o mundo do trabalho, e com as quais a estrutura

educacional não está preparada para lidar, tornando-se então uma forte causa do

desemprego. A exclusão total da condição de pós-modernidade está gerando o

que  W.Wilson  chama de  subclasse,  e  acontece  quando  os  indivíduos  não

conseguem  se  vincular  às  estruturas  de  informação  e  comunicação,  como

produtores, consumidores, e nem como usuários. 

Ao afirmar  que a pós-modernidade também é exclusiva, saliento  que não há

nenhum absurdo em minha afirmação. Não tomei a pós-modernidade no sentido

proposto por A.Giddens, como um movimento para além da modernidade, ou seja,

uma ordem pós-capitalista sem poder totalitário, sem guerras de grande escala,

sem colapsos econômicos ou desastres ecológicos, e sem subclasses; portanto

o prefixo "pós" para mim não tem sentido de superação ou ruptura. Trabalho a

pós-modernidade com base nas análises de F.Jameson, e portanto entendo-a

como a terceira fase do capitalismo, apresentada no esquema de E.Mandel como

capitalismo  tardio.  Não  limita-se  às  áreas  de  literatura,  arquitetura  e  artes

plásticas, mas é  "uma realidade genuinamente histórica (e sócioeconômica)"

(Jameson,1994,p36). 
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Neste sentido, a  pós-modernidade é uma formação histórica capitalista, e como

tal, numa visão crítica e dialética, é permeada de contradições produtivas e não-

produtivas. Se existe algum absurdo ou contradição, estes fazem parte  deste

contexto histórico, que se nega a canalizar  os avanços da tecnociência para

diminuir  a polarização da condição humana, e continua dando liberdades aos

turistas, e aumentando as privações dos vagabundos. 

Romano Luperini, docente na faculdade de Letras de Siena, está particularmente

atento para a involução das tendências em curso. E apóia que em via preliminar o

léxico:  pós-modernidade  indica  uma  periodização  historiográfica  (a  idade

caracterizada pela revolução eletrônica e informática): pós-modernismo ao invés

indica  “a  ideologia e as tendências  artísticas  que aceitam a representação,

que  de  si,  dá  a  pós-modernidade” (1999, p.170). Por  que  a  revolução da

informática é tão importante? Porque com essa se torna central “a produção de

mercadorias  imateriais  e  virtuais”  (1999,  p.4).  O  mundo  vem  reduzido  a

linguagem: “mas se as coisas sumiram e restam só as palavras, segue-se que

o mundo, a história, a vida se transformaram em retórica” (1999, p. 6).

Por pós-moderno segundo Luperini não se deve entender uma época nova mas

sim uma fase extrema da modernidade caracterizada por uma anestesia da vida

coletiva e dos intelectuais – decaídos do papel de mediadores civis para aquele

de consultores –  num clima de um “niilismo pastoso e hilário, insensível  aos

cuidados com o mundo” (2005, 11). À abolição das grandes narrações (marxismo,

estruturalismo, psicanálise) segue “um heideggerismo mendigo, uma angelologia,

um retorno à gnose”, a celebração da idade transparente, do fim da história e das

contradições etc. Sobre isso Luperini acrescenta: 

Quando no início dos anos Noventa, estourou a primeira guerra  do
Golfo, um filósofo  que se tinha distinguido  pela celebração do pós-
modernismo  como  nova  época  feliz  escreveu  um  editorial  sobre
“Stampa”  de Turim  não para confessar  os próprios erros mas para
denunciar  as  incongruências  da  realidade  histórica  que  não  se
uniformava à suposta ‘realidade dos fatos’” (2005, p.16-17).

O início desta nova tendência vem fixado na segunda metade dos anos cinqüenta

(Luperini recorda que Pasolini usou – para caracterizar esta virada – a expressão
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de “mutação antropológica”) mas naquele arco de tempo na realidade se delineia

simplesmente  o início  da  mudança: a  verdadeira  afirmação se tem somente

entorno dos anos 1972-73. “A civilização literária” dos anos precedentes (diálogo

serrado não só entre críticos e teóricos mas também com escritores e poetas)

deixa de  existir,  as categorias até  então vigentes  de  contradições e ruptura

decaem e são substituídas pela justaposição. O último romancista de dezoito

anos se  torna  Proust  e  a  Meo Abbracciavacca se  dedica  o  mesmo espaço

concedido a Dante. O pensamento se torna apologia da realidade. A cultura se

torna conseqüentemente entertainment e business (1999, p.6) e a literatura, com

maior razão, perde a função de educação e de identidade cultural (2005, p.24). 

O fim do pós-moderno acontece com o 11 de setembro, data que marca a queda

das ilusões em relação a um desenvolvimento límpido e sem conflitualidade:

“Ninguém, hoje, fala mais do fim da história e do fim das contradições” (2005,

p.20). E mais adiante: “Estou convencido que o pós-moderno acabou. Acabou

com o atentado às torres gêmeas, com a guerra no Iraque, com a explosão de

novas  contradições.  A contradição  está  de  novo  no  centro  da  nossa  vida”

(2005, p.87).

O movimento pela paz e aquele “no-global”  são os sujeitos aos quais Luperini

reconhece a capacidade de colocar a questão de uma resposta ética planetária

(2005, p. 21) à degradação da civilização. É um sinal importante porque indica a

tomada de consciência por parte de um sujeito de massa da difícil  passagem

histórica que estamos vivendo: a gravidade do presente chegou ao ponto de

colocar  em risco  a  unidade  do  gênero  humano. Este  desenlace exige  uma

mudança forte a nível de consciências, de comportamento, de práticas políticas.

“Portanto, também uma nova função dos intelectuais”.

Está nascendo uma geração nova de intelectuais. Têm entre os 25 e os
30 anos, se formam no clima criado pelo 11 de setembro e pelas guerras
preventivas  e  não  agüentam  mais  o  hilário  niilismo  dos  pais,  do
narcisismo vazio e satisfeito deles. Sabem que estão no extremo limiar.
Querem novas responsabilidades, pedem pontos de referência, exigem
projetos (2005, p.22).

43



Em conseqüência o intelectual, para renunciar  ao papel objetivo de privilegio

ocupado no contexto atual da divisão do trabalho, deve ter “a coragem de ver as

coisas  e  os  corpos  para  além  das  palavras  e  do  lucro  [...]  uma  ótica  do

estranhamento [...] Tudo isso significa violar as regras, varar os confins das

especialidades e as competências da crítica literária?”

A  pertinência  da  crítica  literária  é  prioritária  e  urgente  especialmente  no

tratamento dispensado à ética e aos DH, tendo em vista  que a retórica pós-

moderna  se  apropria  da  terminologia  tradicionalmente  utilizada  pelas  lutas

sociais na defesa dos DH desprovindo-as de seu conteúdo genuíno e atribuindo-

lhe novos significados. Neste sentido, urge uma análise lingüística e filosófica que

desvende o sentido primeiro e real dos valores e princípios que fundamentam os

DH e é isto que nos propusemos alertar neste item e se constitui fio condutor de

nossa reflexão nesta dissertação.

Neste sentido, cabe-nos identificar na atual conjuntura como se dá a construção

do debate dos DH na busca da superação do modelo de globalização neoliberal e

como  esse  movimento  sinaliza  para  a  construção  de  um  projeto  contra-

hegemônico. Questões que serão tratadas no item a seguir.

1.3 Direitos Humanos na atualidade: conjuntura favorável para

construção  de  um  projeto  contra-  hegemônico  à

globalização neoliberal ?

O capitalismo não vai se reformar por uma única razão:
nasceu sem coração. E sem coração não pode amar25.
Adolfo Pérez

As questões de ordem moral e da ética têm sido palco de debates na sociedade

civil  em geral e especificamente nas profissões como o SS26. E é diante deste

debate que nos parece oportuna uma reflexão sobre os DH e na construção de

25 Argentino, Prêmio Nobel da Paz em 1980. Fala na ocasião do FSM de 2003.
26 O órgão representativo da categoria de Assistente Social - CFESS inclui na sua estrutura uma Comissão
de Ética e Direitos Humanos.
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um projeto contra-hegemônico à globalização neoliberal, pois, a incidência de

pesquisas dedicadas às áreas da Ética e dos DH é recente e ainda incipiente.

Notadamente, as implicações do processo de globalização, que interferem nas

profissões colocando-lhes novas demandas27, se inscrevem no agravamento da

“questão  social”,  especialmente  a  partir  da  década  de  noventa,  quando  as

conseqüências  das  profundas  transformações do  mundo  do  trabalho  e  das

políticas neoliberais confirmam o acirramento da miséria, da exclusão social e a

perda de direitos já conquistados. Vale ressaltar, aqui, o retrocesso dos direitos

sociais conquistados na Constituição de 1988, no Brasil,  face ao processo de

desresponsabilização do Estado para com as políticas sociais. 

Analistas  de  várias  áreas  do  conhecimento28 têm  assinalado  que  as

determinações deste processo estão vinculadas às crises dadas pelo avanço do

capitalismo mundial,  a partir  da década de setenta, cujas conseqüências são

evidenciadas na chamada “globalização” com a reestruturação do capital e das

relações de trabalho e homogeneização dos padrões de produção e consumo e

internacionalização dos mercados.

É no âmbito desta crise global do processo de acumulação capitalista que se

apresentam  as  propostas  neoliberais,  cujas  tentativas  de  “ajuste”  não  se

restringem ao campo econômico. O neoliberalismo

faz parte de uma redefinição global do campo político-institucional e
das relações sociais. Passa a existir  um outro projeto de ‘reintegração
social’,  com parâmetros distintos daqueles que entraram em crise a
partir  dos  anos 70. Os pobres  passam a  ser  uma nova  ‘categoria
classificatória’ alvo das políticas focalizadas de assistência, mantendo
sua condição de pobre ‘por uma lógica coerente com o individualismo
que  dá  sustentação  ideológica  a  esse  modelo  de  acumulação: no
domínio do mercado existem, ‘naturalmente’, ganhadores e perdedores,
fortes e fracos, os que pertencem e os que ficam de fora (SOARES;
2000, p.12,13).

Essa conjuntura de mundialização do Capital revela orientações ideo-políticas do

27 Sobre os rebatimentos do Capitalismo no Serviço Social ver Crise de Materialidade no Serviço Social:
repercussão no mercado profissional de Rose Serra.
28 É quase inesgotável a bibliografia critica acerca do neoliberalismo; apenas a titulo ilustrativo, assinalamos:
Netto (1993); Montes (1996); Fiori (1997) e Chomsky (1999).
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neoliberalismo que, dentre  outras questões: enaltece o papel  do mercado em

detrimento da ação estatal  no campo social; enfraquece os Estados nacionais;

deteriora as condições de trabalho e da vida da classe trabalhadora; reconhece

tão somente o cidadão – consumidor; difunde um novo tipo de individualismo;

dissemina  a  ideologia  da  filantropia  empresarial  nas  respostas  às  múltiplas

expressões da questão social.

Os custos sociais  das políticas neoliberais  são evidentes,  especialmente  nos

países  do  chamado  “terceiro  mundo”,  manifestados  pelo  agravamento  do

desemprego, agravamento das desigualdades sociais, da exploração de milhões

de  trabalhadores,  da  desproteção  social,  da  degradação  ambiental,  da

dependência político-econômica de centenas de países pobres em face da dívida

externa gerida por organismos internacionais como o FMI  e o Banco Mundial.

Pensado  na  ótica  dos  DH,  trata-se  de  um  contexto  de  perda  de  direitos

historicamente conquistados e de avanço de um processo de desumanização que

põe em risco a existência da humanidade29, ao mesmo tempo em que aponta para

uma crise da própria instituição dos DH, uma vez que sua afirmação universal

não está sendo garantida praticamente.

Gutierrez (2000, p. 174), ao referir-se à situação dos DH no  “terceiro  mundo”

assinala que essa crise, dada fundamentalmente pelas tendências destrutivas da

vida social e posta pelo capitalismo e pelo processo de globalização neoliberal,

potencializa a  “generalização  de  uma  luta  pela  sobrevivência  que  leva  ao

rompimento de todos os referentes  societários,  morais  e institucionais”. E é

neste  contexto  que  o  autor  situa  o  caráter  de  resistência  instituído  pelos

movimentos de DH na América Latina, evidenciando que a incorporação de novos

temas  na  agenda  política  destes  movimentos  deve-se  às  necessidades  de

garantia de “condições materiais básicas para assegurar a reprodução mesma

da vida humana”(Idem, p. 181).

29 A própria humanidade coloca em risco sua existência na medida em que não respeita à natureza nem à
lógica ecológica.
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Contemporaneamente, o desenho do sistema mundial tem o dólar e as Forças

Armadas dos EUA no seu centro, vitoriosos nas disputas inter-imperialistas. Essa

visão contrapõe-se a outras que vêem um mundo dominado por um “Império”

difuso, uma disputa em pé de igualdade entre três centros imperialistas (EUA,

Europa e Japão), ou mesmo o surgimento de uma nova hegemonia em oposição à

norte-americana. Assim, a “globalização” (ou “mundialização”) se nos apresenta

como momento particular da hegemonia imperialista norteamericana –não como

sua dissolução. E a financeirização da riqueza nada mais é do que a expressão do

inchaço especulativo baseado na economia do dólar.

Mas esse não é um sistema estabilizado, nem permite supor que as disputas no

seu seio tenham cessado. Faz parte do cardápio de respostas do capital à crise

econômica internacional  dos ano 70 –  sem, no  entanto,  ter  tido  sucesso na

retomada de  um ciclo  longo  de  crescimento  e  acumulação. Daí  seu  caráter

predatório sobre as economias dos países subdesenvolvidos e sobre os direitos

dos trabalhadores e trabalhadoras do mundo inteiro (os dos países imperialistas

incluídos). Que os EUA tenham se imposto às demais potências imperialistas não

quer dizer que elas não busquem ameaça-los no plano econômico ou pôr limites

ao exercício do seu poderio militar.

O neoliberalismo é a expressão programática dessa hegemonia. Está a serviço da

financeirização  da  riqueza  em  escala  planetária.  Aprisiona  as  economias

nacionais ao circuito mundial do capital e proclama o fim dos Estados- nação.

Mas ninguém se atreve a especular sobre o fim dos EUA como Estado-nação, por

exemplo,  ou  a  sua  subordinação  a  uma  “governança  mundial”  cidadã.  O

neoliberalismo é uma receita para a subordinação das nações ao poder imperial –

já  esse  se  baseia  em  outros  paradigmas,  que  contempla  entre  outros,  o

gigantismo dos gastos militares estatais.

Mas o sentido é o mesmo, valorizar o grande capital em resposta às dificuldades

de realização encontradas desde os anos 70. Esse receituário neoliberal está em

questão na agenda política desde os anos 80 e dominante desde os anos 90, o
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neoliberalismo não resiste a um balanço de suas duas décadas de hegemonia. O

caso da Argentina é paradigmático, já que se trata de um país considerado um

“aluno  aplicado”  em relação ao receituário:  se  ali,  por  um  lado,  os  capitais

internacionais realizaram grandes lucros, pelo outro, instaurou-se o caos social e

político. Uma experiência que hoje ninguém recomendaria (nem mesmo o FMI ou

Banco Mundial, ou então os muitos “analistas” brasileiros que nos últimos anos

tinha a Argentina como referência a ser seguida).

Estamos exatamente nesse momento: uma grande deslegitimação do receituário

neoliberal.  Esse  “estado  de  ânimo”  na  opinião  pública  mundial  vinha  da

combinação de uma sucessão de crises (Tigres Asiáticos em 1997, Rússia e bolsa

de valores dos EUA em 1998, Brasil em 1999, logo a seguir Turquia e Argentina

etc.) e a verificação por parte das populações dos mais diversos países de que

sua situação não melhorava, com um modelo baseado em alto  desemprego,

emprego precário, trabalho mal remunerado etc. –de fato, na Europa, nos 90, pela

primeira vez desde o final da 2a Guerra Mundial, se disseminava a sensação de

que os jovens viveriam pior que a geração dos seus pais. 

Mas se esse programa está desgastado, não quer dizer que outro já esteja posto

– nem entre as classes dominantes mundiais, nem entre os setores críticos da

globalização neoliberal.  Não há ainda  alternativas  firmadas, mas uma busca

delas.  Deslegitimação  do  “consenso  conservador”  anterior  e  busca  de

alternativas: é nesse contexto que devemos analisar os movimentos sociais/ações

que tenham como enfoque a superação da globalização neoliberal30.

Dentro desta conjuntura, percebemos que a dinâmica da economia mundial nas

últimas  décadas  tornou  inquietante  o  futuro  dos  DH.  Longe  de  reduzir  a

desigualdade social,  manteve-a e tende a aumentá-la, repondo a contradição

entre uma "igualdade" (meramente jurídica) reservada aos de baixo e a liberdade

econômica (esta, real) das elites. A ciência, aplicada intensivamente à produção

(informática,  robotização, microeletrônica,  química fina,  novos materiais,  etc.)

aumentou a produtividade do trabalho. Mas, por falta de apropriação social desse

30 Aqui consideramos o Fórum Social Mundial como um  destes  espaços de tentativa de superação do
modelo vigente.
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processo, em vez de ampliar as horas de lazer para desfrute humano, ampliou o

desemprego — agravado pela crise econômica. 

Em 1996 já existia, no planeta, um Bilhão de desempregados ou subempregados -

cerca de 30 % da força de trabalho mundial31. No lugar do antigo desemprego

cíclico, que acompanhava as crises cíclicas, surgiu a categoria do desemprego

estrutural, isto é, permanente. Aumentou a liberdade do capital, agora é "global".

E  diminuiu  a  liberdade  dos  trabalhadores:  para  protelar  o  desemprego,

submetem-se a condições deploráveis de salário e trabalho — o que, por sua vez,

aumenta mais a liberdade do capital para "flexibilizar" a bel-prazer ("precarizar")

as relações de trabalho. 

Há um ataque sistemático aos direitos que já se pensava consolidados há muito

tempo: primeiro, os direitos sociais retrocederam a uma situação de risco, em

muitos casos retrocederam mesmo de fato, e agora começam a retroceder na

legislação. Nesse caso, é apropriado dizer que o movimento do Direito "retrata" o

movimento  da  realidade.  Quais  DH  restarão para  multidões  descartadas  da

economia, do consumo e do mercado?

Continuamos  convivendo  com a  velha  contradição  dos  tempos  da  primeira

Revolução  Industrial:  nunca  a  ciência,  a  técnica  e  os  meios  produtivos

dispuseram de tantas e tão concretas possibilidades para colocar um fim a velhos

males (fome e subnutrição, moléstias infeciosas antigas, carência de habitação,

distribuição desigual da educação, etc.), mas a triunfante lógica da produção para

o mercado e para o lucro  privado impede que se libere o uso social  dessas

possibilidades extraordinárias. Socializar prejuízos, privatizar lucros — a velha

fórmula voltou a impor-se com fôlego renovado na crise capitalista mundial que

fechou  o  século  XX.  O  "neoliberalismo"  assemelha-se  cada  vez  mais  ao

liberalismo ortodoxo dos primeiros tempos.

31 "O Emprego no Mundo", estudo realizado pela Organização Internacional do Trabalho divulgado em
novembro de 1996. No estudo, os especialistas da OIT alertaram que acentuava-se cada vez mais uma
"tendência à desigualdade nos salários" e qualificaram como "sombria" a situação do mercado mundial de
trabalho. 
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Os direitos civis também não estão a salvo. Apesar de avanços em alguns países

em relação à igualdade de gêneros ou aos direitos  de certas  minorias  mais

organizadas, é certo que as garantias dos direitos individuais não são as mesmas

para todos, ou o são nas leis, mas é de realidade que importa falar. Quem são as

vítimas  mais  usuais  de  agressão  policial,  detenção  arbitrária,  tortura,

aprisionamento além da pena, preconceito, discriminação no emprego, no acesso

à  educação, na  representação política,  e  assim por  diante? As  mesmas de

duzentos anos atrás. Fortalece-se, por toda parte, o cinismo de elites tendente a

qualificar  os trabalhadores —  principalmente  os excluídos do  mercado e  do

consumo — mais ou menos como categoria inferior de humanos. A área decisiva

das relações humanas no mercado vem minando as bases de existência dos DH.

E, no plano ideológico, enquanto os porta-vozes mais toscos do "pensamento

único"  neoliberal  investem  abertamente  contra  os  DH,  os  arautos  mais

sofisticados do neoliberalismo. É como se tivessem concluído que não há mais

necessidade de combater os DH nas instâncias da racionalidade e dos valores,

pois tornou-se mais eficiente "acatá-los" para melhor desacatá-los.

Mas a História não chegou ao fim. Se o discurso dos DH se mantiver como crítica

da sociedade, cumprirá papel transformador. A fala do conformismo, malgrado

sua força alienadora, tem limites na própria realidade que busca conservar. Os

que, em todas as épocas, combateram pelos DH nunca deixaram de saber quão

árdua e sempre inacabada foi sua conquista. Fará bem aumentar a consciência

dos obstáculos a superar. Segundo Gramsci, há indicações sobre os diversos

momentos do processo de elaboração da consciência política coletiva, ou seja o

grau de autoconsciência e de organização alcançado pelos vários grupos sociais,

é  possível  projetar  essa unidade  para  um grupo  social  mais  amplo  que  se

caracteriza  pela  solidariedade de  interesses entre  todos  os  membros que  o

compõem. A formação desta consciência implica, portanto “a consciência de que

os próprios interesses corporativos, em seu desenvolvimento atual e futuro,

superam  o  círculo  corporativo,  de  grupo  meramente  econômico,  e  podem

tornar-se os interesses de outros grupos subordinados” (Gramsci, 2000, p.41)
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Nesse sentido, os grupos sociais, no desenvolvimento de suas lutas pelo DH,

devem consolidar alianças que superem o plano corporativo, na perspectiva de

atingir  um  plano  “universal”  e  criar,  no  terreno  sócio-político-cultural,  a

hegemonia  de  um  grupo  social  fundamental  sobre  uma  série  de  grupos

subordinados. Neste momento, com o grau de autoconsciência que os grupos

sociais alcançam, é possível efetivar a ruptura com o corporativismo e empenhar-

se na busca da universalidade.

Para  Gramsci,  o  desenvolvimento  da  dimensão ético-política  é  um momento

necessário  do  processo de  constituição  da  consciência  coletiva  dos  grupos

sociais. Dessa forma, objetiva-se uma perspectiva de classe, na medida em que

ao romper com o corporativismo, a consciência ético-política conquista a unidade

e universalidade, apresentando propostas políticas e valores éticos na construção

de uma nova hegemonia. Segundo Gramsci (1999, p.103),

a compreensão critica de si mesmo é obtida, portanto. através de uma
luta  de hegemonias políticas de direções contrastantes, primeiro  no
campo da  ética,  depois  no  da  política,  atingindo,  finalmente,  uma
elaboração superior  da própria  concepção do real  A  consciência de
fazer parte de uma determinada força hegemônica (isto é, a consciência
política)  é  a  primeira  força  de  uma  ulterior  e  progressiva
autoconsciência, na qual teoria e prática finalmente se unificam.

O  processo  de  construção  da  consciência  política  coletiva,  visando  à

materialização  de  um  projeto  contra-hegemônico  de  sociedade,  é  bastante

complexo e sofre, dentre outras, determinações de ordem: econômica, política,

cultural, ideológica, social, profissional. Esse processo requisita a ruptura com

diversos  entraves  postos  no  cotidiano.  tais  como:  o  corporativismo,  a

despolitização, a apatia, o comodismo. A ruptura com estes entraves só se torna

possível na medida em que a consciência política avance para níveis coletivos e

seja internalizada por uma quantidade significativa de indivíduos sociais.

Mas será que a busca pela satisfação das necessidades e a consciência política

do processo de exploração/opressão são elementos suficientes para mobilizar os

indivíduos  numa  dada  direção  coletiva,  na  perspectiva  da  construção  de

alternativas contra-hegemônicas a essa sociabilidade gerida pelo capital?
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Como sabemos, o capitalismo globalizado fragiliza, cada vez mais, o exercício das

liberdades pública e privada da maioria da população mundial. Sob a lógica do

acúmulo privado de capital, a democracia vai sendo enfraquecida e subsumida

por um regime globalitário, gerenciado por uma elite mundial que decide onde,

quando e sob quais condições investir seu capital. Essa elite é capaz de promover

alterações  nas  hegemonias  políticas  e  legislações  nacionais  ou  modelizar

semioticamente elementos culturais particulares em função de seus interesses

globais através de processos de produção de subjetividades.

Destacamos que esse movimento hegemônico do regime globalitário perpassa o

conjunto das relações sociais, políticas e culturais das sociedades nas quais é

implantado  e  implementado.  Por  outra  parte,  destacamos  também  que  o

movimento  de  resistência  democrática,  que  enfrenta  esse modelo  neoliberal

globalitário,  perpassa  a  sociedade  civil  e  a  sociedade  política  que  se

interpenetram. 

No  entanto,  o  regime globalitário  necessita  preservar  espaços em que  uma

contra-hegemonia  possa  se  exercer,  embora  deva  contê-la,  impedindo  que

inviabilize  o  próprio  projeto  hegemônico.  Assim  se  é  possível  que  os

trabalhadores, em países de regime globalitário, possam sair em protesto pelas

ruas  e  possam  eleger  seus  representantes,  por  outro  lado  coage-se  tais

representantes  a  não  implementarem  políticas  contra-hegemônicas  ao

globalitarismo capitaneado pelos  megaconglomerados,  pois  se  o  fizerem,  os

capitais  internacionais se vão, o FMI  e o Banco Mundial  não fornecem mais

financiamentos e o resultado seria a tragédia econômica dos países. 

Contudo, o cenário pode ser outro quando nos espaços contra-hegemônicos se

consolida não apenas a resistência, mas se inicia  a implantação, pelo poder

público,  de  um  projeto  alternativo,  democrático  e  popular,  introduzindo

mecanismos de distribuição de renda, de promoção de atividades produtivas que

gerem postos de trabalho, mecanismos de acesso a informações qualitativas e

relevantes, bem como, para o desenvolvimento da habilidade em articulá-las e
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compreendê-las. Criar-se-ia mecanismos públicos - de caráter estatal  ou não -

como elementos mediadores desses movimentos contra-hegemônicos de capitais.

Quando falamos de um poder público, referimo-nos a algo maior que o Estado no

sentido estrito. A consolidação de um poder público somente é possível como

consolidação de um poder popular, isto é, como um bloco de forças sociais que,

atuando em diversas esferas da sociedade civil e da sociedade política, consolida

uma hegemonia alternativa ao globalitarismo vigente. Para que esse bloco de

forças sociais possa avançar ele necessita realimentar sua utopia coletiva a partir

das singularidades emergentes nos diversos segmentos sociais, ampliando os

espaços de realização da liberdade pública. 

Como entretanto, a existência desses segmentos é uma necessidade do próprio

modelo para legitimar-se e como as forças hegemônicas não podem controlar

esses setores que agenciam linhas de fuga da semiose hegemônica, subvertendo

os seus jogos de poder, permanece possível que - em razão da insatisfação social

decorrente dos reveses econômicos do modelo - uma contra-hegemonia avance

em um movimento de substancial democratização do país. 

Para o avanço de um movimento contra-hegemônico, é necessário promover a

realização das liberdades públicas e privadas eticamente exercidas como meio e

fim  da  organização das  relações sociais,  bem como agenciar  interpretantes

energéticos e afetivos que singularizem a experiência histórica cotidiana do face-

a-face com os excluídos e marginalizados, movendo o conjunto da sociedade as

ações que visem superar as causas estruturais da exclusão e marginalização. 

Nesse sentido, aparece sempre mais claramente - sobretudo para quem olha o

mundo do lugar  social  dos excluídos -  que o projeto  dos DH  como hoje se

apresenta,  não  somente  não  é  de  fato  universal,  mas  tampouco  pode  ser

“universalizável” dentro desta lógica, porque precisa reproduzir continuamente a

contradição  excluídos/incluídos,  emancipação  /exploração,

dominantes/dominados. 
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Contudo, a atual conjuntura mundial dominada pelo processo de globalização sob

a hegemonia neoliberal faz acentuar e exasperar a contradição entre direitos de

liberdade  e  direitos  sociais,  democracia  política  e  social.  De  fato,  a

universalização dos DH  não caminha no  mesmo sentido  da  globalização da

economia e das finanças mundiais, que estão vinculadas à lógica do lucro, da

acumulação  e  da  concentração  de  riqueza  e  desvinculadas  de  qualquer

compromisso com a realização do bem estar social e dos direitos do homem. O

processo de globalização significa um retorno - e um retrocesso - à pura defesa

dos  direitos  de  liberdade,  com  uma  intervenção  mínima  do  Estado.  Nesta

perspectiva,  não  há  lugar  para  os  direitos  econômico-sociais  e/ou  de

solidariedade  da  tradição  socialista;  por  isto,  novas  e  velhas  desigualdades

sociais e econômicas estão surgindo no mundo inteiro32.

Na esteira desses acontecimentos surgem fenômenos políticos novos, na busca

de dar alternativa a essa globalização neoliberal. É nesse sentido, que o FSM

pode  atuar  contra-hegemonicamente  ao  desmonte  do  Estado  e  não  aceitar

converter-se em mero instrumento de legitimação do regime globalitário. Sem

dúvida alguma, entretanto, não podemos esquecer que a situação ainda é, em

seu conjunto,  adversa aos setores  populares:  a  correlação de forças sociais

continua muito desfavorável, o capitalismo internacional mantém a capacidade de

iniciativa  e uma grande parte  das classes dominantes continua alinhada com

lideranças ultraconservadoras, dispostas a tudo para preservar o poder. Mas a

mudança é significativa e ficar na expectativa seria um erro político gravíssimo. O

tempo histórico não é homogêneo: as mudanças dos fluxos das lutas sociais se

dão sempre de forma brusca, em períodos bastante curtos, e a virada histórica de

nossa época iniciada simbolicamente nas ruas de Seattle tem se fortalecido a

cada ano nos  FSMs.  Sobre  o  papel  do  FSM na  superação da  globalização

neoliberal na atual conjuntura discutiremos melhor no próximo capítulo.

32 Cf. Beck 1999 Hirst e Thompson 1998; Ianni 1996 e 1997 
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Capítulo II

O  Fórum  Social  Mundial:  espaço  de  discussão dos  Direitos

Humanos.

Neste capítulo centralizaremos a análise na ação política do FSM. Partimos da

trajetória histórica de formação e atuação dos sujeitos que organizaram o FSM,

para então, apreender as particularidades da discussão dos DH, no seu contexto.

2.1 Antecedentes históricos de uma invenção política

“O Fórum Social  Mundial  chega (...)  demonstrado muita vitalidade.
Como uma onda, espalhou-se pelo mundo e está crescendo devido à
enorme adesão que angaria. Isso demonstra que há necessidade de
algo  que  promova  o  alcance  e  a  construção  de  uma teia  cidadã
mundial a partir das aspirações e práticas de cada um e de cada uma,
lá  onde  se  encontram,  em  sua  cultura,  em  seu  movimento,
organizações ou redes, unidos na diversidade de identidades sociais,
compartindo valores éticos e uma atitude de busca e participação,
acreditando que outro mundo é possível”. Cândido Grzybowski33

2.1.1 Principais atores do movimento internacional contra  a globalização

neoliberal e protagonistas do Fórum Social Mundial

A proposta de um Acordo Multilateral de Investimentos (1998) – mais conhecido

como AMI ou, em inglês, como MAI  talvez tenha sido a primeira motivação que

suscitou, depois da queda do muro de Berlim, uma reação em nível mundial dos

organismos de atuação do Capital. O acordo estava sendo discutido no quadro da

OCDE34,  que  reúne  29  países mais  ricos  do  mundo.  Alguns  outros  países

enviavam observadores, como o governo brasileiro, que nem podiam opinar, uma

vez que a idéia era a de fechar o acordo entre os países ricos e depois apresentá-

lo para os demais países, que não teriam muito a fazer senão aceitá-lo, “goela

abaixo”, ou não aceitá-lo – com todas as conseqüências dessa negação.

33 Sociólogo, diretor do Ibase. In: Revista Democracia Viva, janeiro 2003, 14 Ed.
34 OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
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As  informações chegaram às mãos de  uma organização de  cidadãos norte-

americanos –  a  Public  Citizens  que  as  denunciaram. Uma advogada dessa

associação escreveu então um artigo denunciando as negociações em curso, 

que  ganhou  uma  difusão  mundial  através  do  jornal  francês  “Le  Monde

Diplomatique”.  Tratava-se de um acordo que consolidava um poder total destes

países  sobre  o  mundo:  se  os  países  subdesenvolvidos,  fossem  contra  ele,

recusando-se a aceitá-lo, estariam excluídos do espaço de articulação do capital

internacional.

A reação decisiva ao acordo por parte da França se deu mais por razões de ordem

cultural que econômica: para a França várias cláusulas implicavam numa invasão

cultural  dos países e, a  área cultural  francesa –  do  cinema, da  literatura  –

começou a reagir. A denúncia então se ampliou e o governo francês concluiu que

devia abandonar as negociações, abortando dessa forma o processo “secreto” de

discussão do AMI.

Foi esse um episódio que na verdade constituiu em uma grande vitória - embora

as manifestações populares em torno disso tenham sido ainda pequenas, elas

foram  suficientes  para  remover  um  dos  países implicados  de  participar  da

elaboração de um acordo inaceitável35. 

Uma das entidades animadoras das mobilizações que se seguem à tentativa do

acordo foi  a ATTAC  - inicialmente Associação pela Taxa Tobin  de Ajuda aos

Cidadãos, atualmente Associação pela Taxação das Transações Financeiras para

Ajuda aos Cidadãos - que começava naquele momento a tomar forma na França,

também a partir  de uma proposta nesse sentido feita  pelo mesmo Le  Monde

Diplomatique. O objetivo dessa associação - que hoje reúne duas dezenas de

milhares de aderentes pela França afora, e fez nascer outras ATTACs no resto do

mundo, inclusive no Brasil - era lutar pela concretização da proposta de taxação

dos movimentos do capital  especulativo feita  pelo Prêmio Nobel de Economia

35 A ALCA hoje retoma algumas dessas cláusulas e tenta impô-las novamente. É um perigo que nos ronda

permanentemente e que depende exatamente da ação da sociedade para que não aconteça.
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James Tobin, como forma de controlar sua atual liberdade absoluta de circulação

em escala mundial, com as conseqüências que conhecemos.

As articulações emergentes a partir  de controvérsias como as acima notificadas

desencadeariam um processo de organização e de manifestações que reuniam

atores contrários a esse tipo de globalização. As que tiveram maior repercussão

tanto na mídia, quanto maior alcance político foram a de Seattle, contra a OMC, a

de  Washington  contra  o  FMI  e  o  Banco  Mundial,  a  de  Gênova  e  mais

recentemente a de Praga, que levou os representantes de governos ali reunidos a

encerrarem seu encontro um dia antes do previsto.

Em 30 de novembro de 1999, 50 mil manifestantes tomaram as ruas de Seattle,

protestando contra a terceira reunião ministerial da OMC, que deveria consolidar

as discussões antes travadas nas reuniões de Cingapura (dezembro de 1996) e

de Genebra (maio de 1998). A conferência deveria inaugurar a chamada Rodada

do Milênio, um novo ciclo de negociações para a liberalização comercial, focado

na  agricultura  e  nos  serviços  (educação,  saúde,  atividades  ambientais  e

culturais). 

Mas os manifestantes bloquearam as ruas de Seattle e impediram a realização de

partes significativos da reunião, tornando visível para todo o mundo a existência

não só de uma oposição à globalização neoliberal mas também da possibilidade

de contestá-la e revertê-la.

Aqueles  manifestantes  produziram  um  grande  evento  midiático  e  um

acontecimento  político  maior  na  conjuntura,  que  catalisou  os  mais  distintos

movimentos e organizações e possibilitou que, a partir daquele momento, eles se

reconhecessem como parte de um mesmo processo.

Nesse sentido, a polícia reprimiu  com violência, usando balas de borracha e

gases-pimenta,  e  as  famosas  imagens  dos  manifestantes  disfarçados  de

tartarugas  verdes percorreram o mundo. O Memorial  Stadium foi  cenário  do

gigantesco ato Labor Rally,  em que participaram 30 mil militantes sindicais. Ao
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finalizar o ato, 50 mil pessoas marcharam pelas ruas de Seattle fazendo fracassar

a abertura da reunião da OMC e bloqueando as reuniões nos hotéis. Durante toda

a noite se travou uma verdadeira batalha nas ruas, onde milhares de ativistas

foram detidos. O protesto de rua  e a repressão se prolongaram até o dia 3,

momento  em  que  eclodiram  as  diferenças  no  seio  da  OMC  e  numerosos

representantes  de  países  do  terceiro  mundo elevaram  sua  voz  contra  as

negociações dos países industrializados e a “farsa do milênio”.  O fracasso da

reunião exacerbou as controvérsias  comerciais  entre  os Estados Unidos e a

União Européia. Na quinta-feira, 4 de dezembro, o diário local The Seattle Times

intitulava:  “Fracassaram as  conversações: a  reunião  termina”.  A  Rodada do

Milênio havia naufragado.

Os dias de protesto contra a OMC mostraram ao mundo a emergência de um

movimento radical e democrático nos Estados Unidos que, sob novas bases e

temáticas (ecologia, denúncia do  dumping  social praticado no Terceiro Mundo

pelas  transnacionais  norte-americanas  etc.),  re-atualiza  a  experiência  dos

movimentos das décadas de 1960 e 1970. 

Nesse  sentido,  Seattle  representa  o  salto  de  qualidade  na  trajetória  das

resistências  à  globalização neoliberal,  o  momento  em que  uma parcela  dos

ativistas perde a ilusão quanto á possibilidade de trabalhar em sintonia com as

instituições multilaterais e suas iniciativas deixam de ter um caráter colaborativo.

Ao  se radicalizarem, as mais distintas  iniciativas  puderam convergir  em um

movimento contra a globalização em curso. Não é à toa que o foco desta ruptura

tenha sido a reunião-chave da OMC. A instituição mais impermeável a qualquer

mudança de discurso, cuja formação em 1995 simbolizou a libertação dos capitais

dos controles nacionais e a tirania de um capitalismo global enlouquecido por sua

ganância.

O resultado superou as expectativas mais otimistas dos organizadores. Os cinco

dias de protestos levaram á suspensão da cerimônia de abertura da Conferência,

impediram que Clinton  discursasse aos delegados da OMC na noite  de gala,

criaram  um  grande  constrangimento  na  mídia,  que  teve  que  reconhecer  o

58



respaldo popular  das manifestações contra a organização, forçaram a OMC a

cancelar  a  cerimônia  de  encerramento  sem  uma  agenda  de  continuidade  e

catalisaram as contradições e  divergências  entre  os países cujos  delegados

participavam do  encontro.  O impacto  midiático  dos protestos  foi  gigantesco.

Seattle se transformou em um símbolo de uma virada na situação política e em

um  acontecimento  fundador,  que  instala  o  movimento  global  como  ator

permanente em cena.

Seattle abriu um ciclo de protestos cada vez mais vigorosos, que consolidaram

um movimento global. A cada nova reunião do FMI, do Banco Mundial, do G-7 ou

do G-8, da OCDE, do Fórum Econômico Mundial, das cúpulas da União Européia,

da ONU ou das negociações da ALCA, os governantes e as elites capitalistas

globalizadas passaram a ser sitiados em suas fortalezas e em seus palácios por

movimentos que buscavam justiça e direitos. Os protestos sempre renovados

contra  a  tirania  dos  mercados  tiveram  poderoso  impacto  político  e  efeito

simbólico,  deslegitimando  as  instituições  responsáveis  pela  globalização

neoliberal, impulsionando a convergência das lutas em um grande movimento

prático, plural, multifacetado, mas com uma capacidade de iniciativa unitária cada

vez maior. Cada nova jornada de mobilização tendia a reforçar  o movimento,

ampliando suas bases sociais  e fornecendo condições para novos protestos,

ainda mais fortes.

Ao mesmo tempo, formavam-se novos movimentos ou movimentos já existentes

ganhavam  uma  dimensão  internacional  e  realizavam-se  contracúpulas,

conferências  ou  assembléias  alternativas,  além de  conferências  de  redes  e

organizações. Multiplicaram-se as discussões de temas específicos (como água,

comércio, AIDS, paraísos fiscais, segurança alimentar ou controle do movimento

de capitais financeiros). E o movimento passou a promover também encontros

amplos, dos quais  o  FSM se tornou  central,  passando a  referenciar  todo  o

processo.

A  marcha das  mobilizações instaurada por  Seattle  seguiu  crescendo até  os

gigantescos protestos por ocasião da reunião do G-8, em Gênova, na Itália, em
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julho de 2001. Este ciclo ascendente só foi rompido com os atentados terroristas

de 1 de setembro de 2001 — quando se preparavam os protestos contra  a

reunião conjunta,  em Washington,  do  FMI  e do  Banco Mundial,  no  final  de

setembro, e as jornadas de luta contra a IV Conferência Ministerial da OMC no

início de novembro, em Doha, no Catar - deslocadas para lá para dificultar  as

manifestações.

Os ataques ao World Tradd Center e ao Pentágono propiciaram uma mudança

importante  na  situação  política  mundial,  que  alterou  tanto  o  foco  como as

condições para os protestos que passaram a se combinar com a luta contra a

militarização e a guerra.

Neste  contexto  histórico,  desde  Seattle,  o  movimento  mundial  contra  a

globalização  capitalista  empolgava  a  juventude,  despertava  esperanças,

restabelecia utopias e reconstruía o sentido de uma história aberta, feita pelos

próprios seres humanos, por suas escolhas e lutas. Contra o obscurantismo da

idolatria  do  mercado,  que  entorpecia  a  consciência  humana  ao  colocar  o

capitalismo como o estado natural da sociedade, o novo movimento e uma nova

geração militante instauram um campo de idéias e um espaço de ação política em

que um outro mundo poderá ser possível, se lutarmos por ele.

Esta nova politização da juventude é expressão de algumas questões novas,

colocadas organicamente pelo mundo estabelecido por  mais de vinte  anos de

globalização  neoliberal.  De  um  lado,  ampliaram-se  os  problemas  globais

(ambientais,  de  DH,  democráticos  e  trabalhistas,  da  produção  cultural  das

atividades  mafiosas,  etc.).  Grande  parte  deles  tem  suas  raízes  no

aprofundamento  radical  da  mercantilização  da  vida  nestas  décadas:  a

internacionalização dos capitais, dos mercados e das finanças, a redução do peso

relativo da maioria dos Estados nacionais na vida social, a interrelação desigual e

sem paralelo das culturas, modas e hábitos de consumo, o desenraizamento de

uma elite  tecnocrática  capitalista  de  suas sociedades. A  mídia  de  massa, a

informática  e  a  internet  oferecem  uma  base  técnica  não  apenas  para  a

internacionalização do capital e para uma percepção mais global dos problemas
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do mundo, mas também produzem nas novas gerações uma subjetividade que

busca disputar os simbolismos na sociedade do espetáculo.

Notadamente, essa dinâmica de articulação internacional de campanhas e lutas

desenvolvidas ganham cada vez mais força. As conferências temáticas da ONU

desde a década passada eram alvos de encontros cada vez maiores de ativistas e

membros das organizações não-governamentais. As reuniões do Banco Mundial

eram acompanhadas de encontros das ONGs Iobbistas daquela entidade, mas

também de protestos de grupos radicalmente contrários às suas políticas. Com

efeito,  as  reuniões  do  G-7,  há  vários  anos,  assistem  a  manifestações

reivindicando a anulação da dívida dos países pobres (o Jubileu 2000 mobilizou

70 mil pessoas em julho de 1988, em Birmingham, e repetiu a dose em 1999, em

Colômbia). Entidades como Greenpeace ou Anistia Internacional há muito vêm

ajudando a estabelecer as coordenadas de um novo campo de lutas no Terreno

propriamente internacional. Há anos ativistas vêm procurando colocar em xeque

empresas  como  a  McDonalds,  Exxon  ou  Nike  -  uma  importante  rede  de

organizações hoje monitora, em todo o mundo, suas atividades.

Em arremate ao que foi exposto vale salientar que Seattle inaugurou uma onda

de mobilizações no mundo todo cujas características principais são:

• participação de organizações sociais de diversos tipos;

• na maioria delas os sindicatos tiveram forte presença;

• a participação de jovens tem sido uma constante;

•  a unidade de ação contra o FMI, o Banco Mundial e/ou a OMC (Organização

Mundial do Comércio) se faz desde perspectivas múltiplas;

•  em  todas  elas  tem  havido  uma  participação  expressiva  de  delegações

estrangeiras.  Essas  manifestações  têm  sido  internacionais  seja  pela  sua

composição seja pelo seu impacto;

•  não  há  um  programa  político  e  econômico  comum,  mas  sim  uma  forte

identificação na rejeição ao mundo desenhado pelo neoliberalismo;

•  manifestações desse tipo já aconteceram em todos os continentes, mas foram

particularmente impactantes quando ocorreram em países do capitalismo central;
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• começa a se manifestar uma tendência a que manifestações nacionais ocorram

simultaneamente às grandes manifestações internacionalistas;

•  entre Seattle e Gênova (julho, 2001) há uma curva ascendente em número de

participantes;

•  o impacto político das manifestações tem levado aos organismos multilaterais

do  capitalismo  internacional  a  buscarem  “refúgio”  longe  das  grandes

concentrações  urbanas  ou  construindo  “bunkers”  dentro  das  cidades  onde

acontecem as reuniões”.

Nesse sentido, as convergências conseguidas nas ruas, unificando um grande

leque de posições políticas e setores sociais em perspectivas comuns “anti”  FMI,

Banco Mundial, OMC, etc. não devem negligenciar a análise mais aprofundada de

um fenômeno: essas manifestações têm como marca o surgimento  de novos

setores  sociais  (em geral,  com grande  presença de  juventude),  com formas

organizacionais e com orientações políticas singulares quando comparados às

tradições que  têm hegemonizado o movimento  operário  no  mundo todo  nos

últimos 50 anos (somadas todas as tradições comunistas, social-democratas, da

esquerda crítica do estalinismo etc. e mesmo de suas respectivas “juventudes”).

São  movimentos  sem  centralização  política  e  sem  estruturas  orgânicas

(funcionam  como  redes  horizontalizadas),  que  rejeitam  os  padrões  de

funcionamento  das organizações políticas  e sindicais  do  movimento  operário

tradicional, que têm uma composição majoritariamente de jovens mas se recusam

a  ser  considerados  como  “movimentos  de  juventude”  –se  consideram

movimentos políticos– e têm como tática política fundamental a “ação direta” (não

violenta, a maioria; violenta, alguns).

Por outro lado, também no campo progressista e da esquerda tradicionais há

diferenciações  (fundamentalmente  de  posições  políticas):  enquanto  algumas

ONGs (como Focus on the Global South na Ásia, Global Exchange nos EUA) e

novos movimentos sociais (exemplos ATTAC na França, 50 years is enough! nos

EUA, Jubileu Sul no Terceiro Mundo) têm assumido posições radicais pelo fim da

atual estrutura do poder mundial (FMI, BM, OMC etc.) outras ONGs, movimentos
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e sobretudo as grandes centrais sindicais têm trabalhado pela “reforma” desses

organismos (as centrais sindicais mundiais e boa parte  das centrais  sindicais

nacionais majoritárias têm defendido “medidas” que dêem uma dimensão social à

atual globalização).

Ainda  que  o consideremos somente  em termos de  números, o  FSM foi  um

indiscutível sucesso. No primeiro foi  surpreendente o número de participantes.

Do primeiro para o segundo os números saltaram. Quanto aos participantes, por

exemplo, dos 20.000 de 2001 passou-se a 50.000 em 2002, entre os quais 35.00

“ouvintes”, de Porto Alegre e de muitas partes do Brasil e países vizinhos, que

para lá acorreram – enfrentando às vezes longas viagens de ônibus – para ver e

ouvir  de perto pessoas que admiram e viver o clima energizante desse grande

encontro  mundial.  Mas esse sucesso é mais significativo  se considerarmos o

aumento do número de delegados, isto  é, pessoas inscritas  no Fórum como

representantes de entidades e movimentos da sociedade civil dos 4.000 de 2001

passou-se a 15.000 em 2002, representando 4.909 organizações de 131 países.

2.1.2 Fórum Social Mundial – natureza e dinâmica 

Foi frente a todos esses acontecimentos que alguns brasileiros pensaram que se

poderia  iniciar  uma  nova  etapa  de  resistência  a  esse  pensamento  hoje

hegemônico no mundo. Mais  além das manifestações de massa e protestos,

pareceria  possível  passar-se a uma etapa propositiva,  de busca concreta  de

respostas aos desafios de construção de "um outro mundo", em que a economia

estivesse a  serviço  do  ser  humano e  não o  inverso.  Economistas  e  outros

universitários, contrários  ao neoliberalismo, já  vinham realizando, na Europa,

encontros que chamavam de Anti-Davos. O que se pretendia no entanto era mais

do que isso. Propunha-se realizar um outro encontro, de dimensão mundial e com

a participação de todas as organizações que vinham se articulando nos protestos

de massa, voltados para o social – o Fórum Social Mundial. Esse encontro teria

lugar,  para se dar  uma dimensão simbólica ao início  dessa nova etapa, nos

mesmos dias do encontro de Davos em 2001, podendo a partir  daí se repetir
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todos os anos, sempre nos mesmos dias em que os representantes dos países

mais ricos se encontrassem em Davos.

Mais exatamente quem teve essa idéia foi Oded Grajew36, levando ao diretor do

Le Monde Diplomatique, que é também o Presidente  da ATTAC  na França,

Bernard Cassen, para saber se a idéia seria bem aceita fora do Brasil. Cassen se

entusiasmou e fez a proposta de realizar o Fórum no Brasil. Para ele, teria que ser

no Terceiro Mundo – pelo seu efeito também simbólico – e o Brasil estava entre

os países com melhores condições de acolher um Fórum desse tipo. Foi dele

também a proposta de sediá-lo em Porto Alegre37, capital de um Estado que se

tornava cada vez mais conhecida em todo o mundo pelas suas experiências

democráticas e de luta contra o neoliberalismo. E se decidiu que esse Fórum –

com a mensagem “Um outro mundo é possível”.

Verificou-se então quais as entidades que se dispunham a aceitar esse desafio e

assumir essa enorme tarefa (organizar um Fórum desta proporção). Em 28 de

fevereiro se reuniam em São Paulo representantes das 8 entidades que hoje já

tem firmado um "Acordo de cooperação" para  a realização do  Fórum Social

Mundial,  cuja primeira edição seria realizada em Porto Alegre de 25 a 30 de

janeiro  de  2001:  ABONG  -  Associação  Brasileira  de  Organizações  Não

Governamentais; ATTAC; CBJP - Comissão Brasileira Justiça e Paz, da CNBB;

CIVES - Associação Brasileira de Empresários pela Cidadania; CUT - Central

Única  dos  Trabalhadores;  IBASE  -  Instituto  Brasileiro  de  Análises  Sócio

Econômicas;  CJG  -  Centro  de  Justiça  Global;  MST  -  Movimento  dos

Trabalhadores Rurais Sem Terra.

Em março de 98 , uma comitiva dessas entidades viajou a Porto Alegre, para

consultar Olívio Dutra e Raul Pont sobre a disposição dos governos do Estado e

do Município de acolher o Fórum, a partir do princípio de que quem o promoveria

não seriam esses governos, mas as entidades da sociedade civil que assumiram a

proposta. Com a resposta positiva do Governador  e do Prefeito, passou-se a

36 Oded Grajew, empresário, idealizador do Fórum Social Mundial, é diretor-presidente do Instituto Ethos
de Empresas e Responsabilidade Social. Foi assessor especial do presidente da República (2003).
37 Começava a se tornar conhecida pelas suas experiências de orçamento participativo.
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trabalhar com a maior rapidez possível para organizar e viabilizar efetivamente

esse  novo  encontro  mundial,  convidando  inclusive  outras  organizações  da

sociedade civil a constituírem um Comitê Brasileiro de Apoio ao Fórum.

Por sugestão de Cassen, em fins de junho uma comitiva das entidades viajou a

Genebra, onde estariam reunidas, numa "cúpula" alternativa à Cúpula Social da

ONU, grande parte das organizações que estavam se articulando pelo mundo

afora  nas  manifestações  contra  o  neoliberalismo.  Abriu-se  espaço  para

apresentarem a proposta, que foi muito bem aceita – o vice-governador do Rio

Grande do Sul, Miguel Rossetto, viajou igualmente a Genebra para confirmar o

acolhimento que o Rio Grande do Sul daria ao Fórum – e já se constituiu, nessa

ocasião, um Comitê Internacional de Apoio ao Fórum.

Quanto à organização propriamente dita do encontro, foi  decidido que ele teria

uma dupla dinâmica. De um lado um programa proposto pelos organizadores,

com debates e conferências, visando uma problemática a mais ampla possível, da

produção de riquezas e acessibilidade às mesmas, ao poder político e à ética. De

outro se abriria espaço a quem quisesse expor suas idéias e suas experiências

através de oficinas, auto-organizadas pelos participantes. Isto implicava em que

os participantes fossem fundamentalmente delegados, isto é, pessoas que não

viriam  a  título  pessoal,  mas  sim  como  representantes  de  organizações  da

sociedade civil que estão lutando por um “outro mundo”.

Na verdade, o que de fato atraiu tantos delegados foram as novidades de que o

Fórum era portador de um caráter plural e não diretivo, que unifica respeitando a

diversidade;  sua  abertura  a  todos  que  quisessem  participar  –  exceto

representantes de governos, partidos enquanto tais e organizações armadas; e o

fato de ser uma iniciativa da sociedade civil para a sociedade civil, que criou um

novo espaço de encontro marcado pela horizontalidade das relações que nele se

acontecem – o primeiro e talvez o único desse tipo no nível mundial  – sem o

controle de governos, movimentos, partidos e outras instituições nacionais ou

internacionais que disputam poder político.

65



Foi  esse  o  “fato  novo”  que  efetivamente  surgiu  no  FSM,  e  que  vem  se

consolidando no processo então iniciado. A iniciativa na verdade se revelou muito

mais rica em inovações do que poderiam imaginar seus organizadores, na medida

em que a opção organizativa adotada conduziu a uma intensa experimentação

democrática.

De fato,  o Fórum se caracteriza  como uma praça, um espaço aberto,  como

especifica sua Carta  de Princípios38.  Mas não é um espaço neutro, como as

praças públicas. Ele se abre de tempos em tempos e em diferentes lugares do

mundo – nos eventos que o concretizam – com um objetivo específico: permitir

que o máximo possível de pessoas, organizações e movimentos que se opõem ao

neoliberalismo possam se encontrar livremente, escutar uns aos outros, aprender

com as experiências e lutas de outros, discutir propostas de ação, articular-se em

novas redes e organizações que visem superar o atual processo de globalização

dominado  pelas  grandes  corporações  internacionais  e  pelos  interesses

financeiros. Ele é portanto um espaço criado para servir a um objetivo comum a

todos que a ele aluem, que funciona horizontalmente como uma praça pública,

sem líderes nem pirâmides de poder em seu interior. Todos os que vêm para o

Fórum se dispõem a aceitar essa perspectiva – por isso mesmo se estabelece que

para entrar nessa “praça” é preciso estar de acordo com sua Carta de Princípios.

A  Carta  de  Princípios  do  Fórum  vai  bem  longe  na  contraposição  ao

estabelecimento de qualquer tipo de direção ou liderança dentro dele: ninguém

pode falar em nome do Fórum – não caberia falar em nome de um espaço – nem

de seus participantes. Todos – pessoas e organizações conservam seu direito de

se exprimir  e de atuar  durante  e posteriormente ao Fórum segundo as suas

convicções, assumindo ou não posições e propostas que tenham ou que sejam

apresentadas por outros participantes, mas nunca em nome do Fórum.

38 Durante, o primeiro Fórum em Porto Alegre, em Janeiro de 2001, ficou deliberado que se constituiria
uma comissão para elaborar uma Carta de Princípios (anexo 2) . Cria-se, então, um Conselho Internacional
com redes do mundo todo, cuja primeira reunião se realizou cinco meses  depois em São Paulo e uma
segunda ainda no final de 2001, em Dakar.
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O Fórum funciona então como uma “fábrica de idéias”, ou uma incubadora, da

qual  se espera que surja  o máximo possível  de novas iniciativas, visando a

construção do outro mundo que todos consideram possível, necessário e urgente.

Ou seja, espera-se que nele nasçam muitos e muitos movimentos, maiores e

menores, mais e menos combativos, cada um com seus objetivos específicos,

para cumprirem seus papéis na mesma luta para cujo desenvolvimento a praça

foi aberta.

Na verdade, a maior potencialidade desse Fórum-espaço é exatamente esta: a de

fazer surgir movimentos que ampliam a luta. Quando de um movimento nascem

novos  movimentos,  eles  surgem  a  contragosto,  como resultado  de  divisões

internas a ele. No Fórum eles surgem pela possibilidade de se ampliar cada vez

mais a luta.

Os objetivos dessas novas iniciativas, por sua vez, não precisam ser todos claros

e  precisos.  Alguns  podem  até  estar  sendo  ainda  intuídos  –  aquecidos  na

incubadora – exigindo tempo para amadurecerem.

Por outro lado, aceita-se no Fórum que cada um se empenhe com maior ou menor

fervor  na luta  comum, segundo a etapa em que se encontre  na sua própria

caminhada de engajamento na luta da humanidade por outro mundo.

A Carta de Princípios do Fórum reforça ainda mais essa perspectiva ao tratar da

questão de eventuais “documentos finais”.  Ainda que se conseguisse que não

fossem redutores e simplificadores, como ocorre em geral com os “documentos

finais”, o Fórum não os tem, enquanto Fórum. Não se trata de uma opção pelo não

comprometimento com a luta e com a mobilização necessária no enfrentamento

do  neoliberalismo. O que  ocorre  é que  uma praça não faz  ”declarações”.  É

evidente que aqueles que nela se encontram podem fazê-lo. Os participantes do

FSM podem fazer todas as declarações finais que quiserem – e é bom que as

façam. Mas nunca serão declarações do Fórum enquanto Fórum. Como espaço

comum a todos, ele não “fala”. Ou por outra, “fala”, e muito, mas pela sua própria

existência. Na medida em que cada vez mais gente e organizações se juntam

67



para encontrar caminhos de superação do neoliberalismo, este é em si mesmo um

fato político muitíssimo expressivo. Torna-se desnecessário que alguém se ponha

a falar em seu nome. Todo e qualquer documento ou declaração nele proposta

será,  assim,  uma  manifestação  daqueles  e  somente  daqueles  que  as

subscreverem, livremente, sem pressões nem controles de tomadas de posição.

Por isso mesmo a Carta de Princípios estabelece que declarações e propostas

não podem ser votadas ou aclamadas pelos participantes do Fórum, enquanto

manifestações do conjunto dos freqüentadores desta “praça”. Na verdade, isto

faria com que muitos se afastassem do espaço Fórum, por não aceitarem ou não

estarem  de  acordo  com  líderes  que  estivessem  ridiculamente  pretendendo

conduzi-los do alto de suas árvores ou colinas.

Como espaço aberto,  o Fórum tem, portanto,  a possibilidade de assegurar  o

respeito à diversidade. O princípio do respeito à diversidade, adotado pela Carta

de Princípios, tem na verdade uma importância mais profunda; ele está fundado

na certeza de que uma das características fundamentais do outro mundo que

pretendemos construir  –  ou como também já  dissemos, dos “outros  mundos

possíveis” – deve ser exatamente o respeito à diversidade.

Como decorrência desse princípio, o Fórum também permite – sem cair na total

neutralidade das praças públicas –  que cada um conserve sua liberdade de

escolher o setor  ou o nível  em que atua para transformar  a realidade. Essa

atuação tanto pode pretender  interferir  tanto nas causas mais profundas dos

problemas que  o  mundo  enfrenta  como em efeitos  inteiramente  superficiais

desses problemas. A gama de temas discutidos durante o Fórum e de objetivos

nele perseguidos pode ser assim bastante ampla, como ocorre com a gama de

mudanças que a construção de um novo mundo exige. Ninguém dentro do Fórum

tem o poder ou o direito de dizer que esta ou aquela ação ou proposta é mais

importante do que outra ou das demais, nem portanto o poder ou o direito de dar

ou  pleitear  maior  visibilidade  para  suas  propostas  “usurpando”  para  seus

próprios objetivos o espaço que é de todos.
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Todas estas características do Fórum explicam certamente sua grande aceitação

e poder de atração e o sucesso de seus eventos: seus participantes sentem-se

respeitados  em  sua  opções,  no  seu  ritmo  e  na  profundidade  de  seus

engajamentos. Há os que podem vir ao Fórum como militantes mas a maior parte

de seus participantes não o fazem por obrigação ou por obediência a ordens de

chefes. Afluem ao Fórum por convicção própria de que é importante vir,  para

trocar experiências, aprender e articular-se, mantendo a liberdade que tinham

antes e que continuarão a ter durante e depois de sua participação no evento.

Sabem que nele não receberão ordens nem terão que seguir palavras de ordem,

que não serão cobrados nem terão que prestar contas do que fizeram ou não

fizeram, que não terão que dar  provas de fidelidade e disciplina, nem serão

expulsos se não o fizerem – todo o contrário do que lhes ocorreria se tivessem ido

participar  de  algum  encontro  de  um  coletivo  organizado  e  direcionado  por

determinadas palavras de ordem.

Pode-se ainda afirmar que esse caráter do Fórum se explica também pela grande

alegria que reina nessa “praça”, como numa enorme feira – uma verdadeira festa

com espaço inclusive para manifestações e “performances” de diferentes tipos

nos espaços de circulação. Ninguém se angustia porque ninguém tem que lutar

para que suas idéias e propostas prevaleçam sobre as demais. 

A  alegria  que caracteriza o Fórum –  a mesma alegria  que  gostaríamos que

existisse  sempre  no  “  outro  mundo  possível”  –  acaba sendo  contagiante  e

energizante  porque alimentada por  outra  descoberta  que o FSM propicia, ao

romper  as  divisões  que  tornavam estanques  as  lutas  por  mudança que  os

diferentes movimentos desenvolvem: a de que somos muitos na mesma luta.

Assim  é  que,  no  espaço  aberto  a  todos  pelo  Fórum,  os  militantes  desses

diferentes movimentos se encontram e se reconhecem mutuamente: os que lutam

pelos  direitos  das  mulheres,  dos  trabalhadores  urbanos  e  rurais,  do  meio

ambiente, das crianças, os que buscam novas relações econômicas dentro dos

países ou  ao  nível  das  organizações internacionais,  os  que  trabalham pela

participação  democrática  nos  governos  ou  pela  valorização  da  dimensão
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espiritual do ser humano, etc, etc, na extensa variedade dos “movimentos” que

existem.

Tais “militantes”  de tantas lutas – muitos inclusive há tempos separados por

opções ideológicas e partidárias diferentes – encontram no Fórum uma ocasião

inédita de se conhecer e, se possível, de se articular. Esse reencontro – se assim

se pode dizer – é muitas vezes, para muitos, motivo inicialmente de surpresa,

mas em seguida de alegria, ao se perceberem todos unidos.

Uma  última  decorrência  do  caráter  do  Fórum-espaço  é  o  sentimento  de

coresponsabilidade que repassa a realização de seus eventos. O fato dele ser

uma praça sem dono facilita a que isto nele ocorra. No Fórum ninguém pode se

rebelar contra ninguém nem se dispõe a cobrar responsabilidades. Mesmo as

falhas  dos  organizadores  são  aceitas  e  ocorridas  pela  própria  iniciativa  e

criatividade dos participantes.

Uma das  características  fundamentais  do  FSM é portanto  sua estrutura  de

articulação social horizontal livre, que ainda tem muito a contribuir  para nossa

atual luta, para o futuro dos movimentos em geral, e será necessária também no

processo de construção e no próprio funcionamento concreto do mundo novo que

queremos.

Na verdade, o grande desafio para os organizadores do FSM é o de definir novos

e melhores conteúdos sem contudo formular propostas e deliberações definidoras

da  atuação  dos  movimentos  que  dele  participam.  Busca-se  assegurar  a

continuidade da forma dada ao Fórum – um caso em que o meio é determinante

para os fins  que se deseja alcançar. Os conteúdos surgirão naturalmente do

processo assim lançado, dentro  da própria  luta  da humanidade por  um outro

mundo, e serão necessariamente canalizados para as várias edições do Fórum,

com questões comuns a todas e com as especificidades de cada região do mundo

em que se realizar. O que importa é garantir  que esse novo paradigma de ação

política transformadora, criado pelo FSM.
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Nesse sentido, o FSM se constituiu como um espaço aberto de encontro para o

aprofundamento da reflexão, o debate democrático de idéias, a formulação de

propostas, a troca livre de experiências e a articulação para ações eficazes, de

entidades e movimentos da sociedade civil que se opõem ao neoliberalismo e ao

domínio do mundo pelo capital  e por qualquer forma de imperialismo, e estão

empenhadas  na  construção  de  uma  sociedade  planetária  centrada  no  ser

humano. O FSM se propõe a debater alternativas para construir uma globalização

solidária, que respeite os DH universais, bem como os de todos os cidadãos e

cidadãs  em  todas  as  nações  e  o  meio  ambiente,  apoiada  em  sistemas  e

instituições internacionais democráticos a serviço da justiça social, da igualdade

e da soberania dos povos.

Nesse sentido, ao se propor  a fortalecer uma coalizão internacional dos mais

diversos movimentos e organizações sociais, dentro do princípio de respeito às

diferenças, à autonomia de idéias e formas de luta, o FSM deixou de ser o único

espaço de convergência da luta  contra  a globalização neoliberal  e passou a

buscar a mundialização. Para atingir  esses objetivos, o encontro anual do FSM

que ocorria  em Porto  Alegre  (Brasil)  passa a ocorrer  em diversos países do

mundo, e além disso estão se organizando Fóruns Sociais Nacionais, Regionais e

Temáticos.39.

39 Estes eventos têm a finalidade de aprofundar o debate de questões específicas, consideradas prioritárias
na conjuntura mundial pelo Conselho Internacional do FSM – sua instância de decisão política. Todos os
fóruns devem seguir sempre a Carta de Princípios
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2.2  Fórum Social  Mundial:  construção  de  um  projeto  contra

hegemônico e de Direitos Humanos 

O FSM é um espaço internacional para a reflexão e organização de todos os que

se contrapõem à globalização e estão construindo alternativas para favorecer o

desenvolvimento humano e buscar a superação da dominação dos mercados em

cada país e nas relações internacionais.

O FSM 2001 contou com a participação de aproximadamente 20.000 pessoas, das

quais  cerca de 4.700 eram delegadas de diversas entidades abrangendo 117

diferentes  países. A  imprensa  também esteve  bastante  presente  com 1.870

credenciados. 

A realização desse primeiro Fórum evidenciou a capacidade de mobilização que a

sociedade  civil  tem  frente  a  uma  ideologia  caracterizada  pela  garantia  da

diversidade e co-responsabilidade no processo de construção do evento. Após o

sucesso do primeiro evento, avaliou-se a necessidade de continuidade do FSM.

Em busca disso, o então Comitê Organizador  do FSM (atualmente, parte  da

Secretaria  do  FSM)  propôs  o  estabelecimento  de  uma  Carta  de  Princípios

(expressa anteriormente)  de  maneira  a  garantir  o  FSM como um  espaço e

processo permanente de busca de construção de alternativas em âmbito mundial.

Para  tornar  possível  a  articulação do  processo FSM em nível  internacional,

constituiu-se em 2001 o Conselho Internacional (CI) do FSM, integrado por redes

temáticas,  movimentos  e  organizações  que  acumulam  conhecimento  e

experiência na busca por alternativas à globalização neoliberal. O CI passou a ser

uma instância política e operacional contribuindo tanto na definição dos rumos

estratégicos do FSM, quanto na mobilização e em outras atividades de caráter

organizativo. A criação do CI  expressa a concepção do Fórum de se constituir

como um espaço democrático e aberto de encontro que favoreça a construção de

um movimento internacional  aglutinador  de alternativas ao pensamento único

neoliberal. 
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A ação do CI favoreceu uma maior interlocução entre as organizações, tanto em

nível  nacional  quanto  internacional  e  apoiou  a  organização  de  comitês  de

mobilização nacionais, de fóruns temáticos e regionais, assim como dos eventos

globais de 2002 e 2003. 

Nesse sentido, o FSM 2002 foi  realizado novamente em Porto Alegre entre os

dias  31 de  janeiro  e 05 de fevereiro,  com a  presença de  12.274 delegados

representando 123 países. A imprensa compareceu com 3.356 jornalistas, sendo

1.866  brasileiros  e  1.490  estrangeiros  de  1066  veículos.  O  número  de

participantes superou todas as previsões com a estimativa de mais de 50.000

pessoas ao todo. 

Já o FSM 2003, também realizado em Porto Alegre entre os dias 23 e 28 de

janeiro de 2003, atraiu cerca de 100 mil pessoas do mundo inteiro. Cerca de 20 mil

delegados, de um total  de 123 países participaram do evento. A esse número

devem ser acrescentados ainda os participantes do Acampamento da Juventude

(cerca de 25 mil), jornalistas da mídia nacional e internacional (mais de 4.000) e

participantes  individuais  que,  em  2003,  tiveram  acesso  à  quase  todas  as

atividades realizadas.

Há uma característica comum que engloba eventos do FSM: A intrínseca relação

da ética com a defesa e a garantia dos DH coloca a toda a sociedade, em especial

aos pesquisadores e trabalhadores sociais, a responsabilidade de apreender esta

realidade e propor  estratégias de enfrentamento. Tal  compreensão pressupõe

também  conhecer  as  propostas  alternativas  formuladas  pelos  diferentes

movimentos sociais e entidades de defesa dos DH – tarefa esta que requer uma

outra pesquisa de aprofundamento do FSM  que não comporta no âmbito deste

trabalho.

Contudo, o I, II  e III  Fórum Social Mundial (FSM) se apresentam como espaços

privilegiados  de  investigação  de  tais  propostas,  seja  pelo  seu  caráter

internacional,  por  sua  diversidade  étnico-cultural  e  pluralismo  de  suas

preocupações, como principalmente pela sua unidade em torno da idéia de que
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“outro mundo é possível” – o que implica na concepção de um novo processo de

globalização e um novo patamar de relações comerciais entre países.

Como  vimos,  as  três  realizações  do  FSM  agruparam  cerca  de  160  mil

participantes  vindos  de  inúmeros  países e  representando  as  mais  diversas

culturas. A troca de experiências e análise critica da realidade mundial foi feita

através  de  oficinas,  seminários,  depoimentos,  manifestações  artísticas,

exposições e conferências organizadas em torno de eixos temáticos. Nos dois

primeiros  fóruns  os  eixos  foram assim definidos:  Produção  de  Riquezas  e

Reprodução Social; O Acesso às Riquezas e à Sustentabilidade; A Afirmação

da Sociedade Civil e dos Espaços Públicos; Poder Político e Ética na Nova

Sociedade.  No  terceiro  FSM,  contamos  com cinco  eixos:  Desenvolvimento

Democrático  e  Sustentável;  Princípios,  Valores,  Direitos  Humanos,

Diversidade e Igualdade; Mídia, Cultura e Contra-Hegemonia, Poder Político,

Sociedade  Civil  e  Democracia;  Ordem  Mundial  Democrática,  Combate  à

Militarização e Promoção da Paz.

Os resultados destes trabalhos estão condensados em manifestos, relatórios de

síntese e avaliação, ou seja, em uma série de documentos disponíveis na rede e

em  publicações  sobre  os  três  encontros40.  Pode-se  acrescentar  seus

desdobramentos mundiais  objetivados em fóruns  nacionais e regionais  e nas

mais  variadas  iniciativas  locais,  cujo  resultado  pode  somar  milhares  de

documentos  construídos  incessantemente,  uma  vez  que  está  aprovada  a

proposta  de  continuidade  desses  eventos,  em  termos  do  encontro  anual

internacional e das iniciativas que os precede.

O FSM tem por objetivos: impulsionar o debate plural, a troca de experiências

multiculturais  diversas, alargar  o espaço público mundial  para o exercício da

cidadania no campo progressista-democrático, desencadeando uma prática de

reflexão política sistemática em torno da globalização neoliberal e de criação de

propostas alternativas para o seu enfrentamento e superação:

40 Cf. site www.forumsocialmundial.com.br 
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Nosso desafio é dar um salto de qualidade na luta que travamos contra
a exclusão social,  transformando nossos gestos de indignação num
movimento  organizado  em  escala  planetária  para  superar  o
desemprego, a pobreza absoluta, a fome, a discriminação, a dominação,
as  guerras,  a  concentração  fundiária,  a  alienação  massiva  e  a
destruição irracional do meio ambiente (...). Cabe a todos nós que nos
indignamos com as injustiças do mundo, lutarmos pela solidariedade e
pela igualdade. A diversidade social de gênero, etnia, condições físicas,
religião e opções sexuais devem ser respeitadas. A solidariedade, que
se expressa no respeito às diferenças, deve traduzir-se na construção
da igualdade de oportunidades e no tratamento respeitoso entre os
seres humanos, suas comunidades e a natureza (Dutra, 2001, p. 32).

Os valores  éticos que orientam o FSM -  liberdade, igualdade, solidariedade,

pluralismo, diversidade e responsabilidade social - emergem como parte de uma

postura  ética  direcionada  à  construção  de  um  “novo  mundo”  radicalmente

democrático  e  solidário.  Ao  orientar-se por  tais  valores,  o  FSM se opõe ao

significado que a liberdade adquiriu  no contexto das relações capitalistas: uma

liberdade  individualista,  baseada  na  competitividade  que  vê  o  outro  como

empecilho, portanto, negadora da alteridade e de uma sociabilidade solidária.

Nesse sentido, assinala-se:

a oposição entre a visão de cidadania e do individualismo. E aí, também,
a origem de toda a oposição político-cultural  da emergente cidadania
global ao individualismo pregado pela globalização. O neoliberalismo
desapropria a cidadania em nome do individualismo, o que significa
praticamente expropriar cidadãs e cidadãos do poder de decisão sobre
as suas vidas em sociedade” (Grzybowski41, 2001, p. 19).

O caráter plural assumido pelo FSM não impede que ele tenha uma unidade, tal

como afirma Grzybowski: “São os valores e princípios éticos que congregam a

diversidade  do  que  somos”  (Idem,  p.  28).  No  entanto,  esta  postura  de

pluralidade  acarreta  também  algumas  criticas  e  alguns  problemas  daí

emergentes.

A esse respeito, Michael Albert aponta para as dificuldades postas ao que ele

denomina “nosso emergente e flutuante projeto antiglobalização”:

O primeiro fator que dificulta nosso êxito organizativo ‘pós-Seatle’ é a

41 Texto: Análise sobre o Fórum de Cândido Grzybowski, texto: Uma nova agenda Global em construção
construído do FSM de Porto Alegre, 2001.
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falta de objetivos em longo prazo em questões econômicas e políticas,
assim como em outras  esferas da  vida,  que  sejam convincentes  e
sugestivas. Nossos movimentos oferecem valores aos quais aspiramos -
justiça,  igualdade,  solidariedade,  diversidade,  democracia  e
participação -, mas quando os meios de comunicação oficiais sustentam
que não apresentamos nenhuma alternativa às reações existentes, eles
têm razões, na maioria das vezes (...). Outro fator que dificulta nosso
êxito organizativo é o fato de que também carecemos de um programa
comum em curto prazo (2002, p. 21).

Albert chama a atenção para pontos que merecem ser refletidos e que vão além

do FSM mas que a ele se vinculam; na verdade são questões relativas aos

desdobramentos  táticos  desse  evento,  especialmente  suas  ampliações  para

setores e indivíduos  que  não estão mobilizados a participar,  o  que  repõe a

questão da necessidade de uma identidade ética e política: “No mundo real, as

pessoas necessitam de uma visão para orientar-se, para manter a esperança,

para tomar uma postura; necessitam de um programa comum pela coerência,

unidade e poder que outorga (...)“(Idem, p. 21).

François Houtart  (2002, p. 32) faz uma análise dos movimentos de resistência,

chamando a atenção para a sua diversidade política e para a necessidade de

análises  teóricas  sócio-econômicas  que  apreendam e  avaliem  “as  múltiplas

resistências ao sistema capitalista que se manifestam nos dias de hoje, pois

nem  todos  que  são  contra  o  sistema  são  necessariamente  capazes  de

formular hipóteses de ações alternativas”. Segundo Houtart, as tendências de

resistência  propõem alternativas  que  estão  tanto  vinculadas  ao objetivo  de

“humanização” do capitalismo como ao propósito de superá-lo.

Desse modo Houtart define tais tendências que falam de alternativas em sentidos

distintos:
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Para uns, não existem mais objetivos globais, já que eles representam o
risco de um retorno a outro ‘pensamento único’, mas existe, por outro
lado,  um  conjunto  de  soluções  concretas  que  permite  apresentar
alternativas  com  credibilidade  à  atual  situação,  reconhecidamente
insustentável Essa é a concepção que mais se aproxima das posições
neo-keyneisianas.  Para  outros,  as  alternativas  concretas  só  terão
credibilidade  na  medida  em  que  se  inserirem  numa  substituição
progressiva do sistema capitalista, como se fossem etapas numa longa
transição (Idem, p. 33).

No entanto, o FSM significa um avanço decisivo para a construção de um espaço

de reflexão crítica  e propositiva  no  cenário  da  globalização econômica. Este

parece ser  o  maior  trunfo  do  Fórum Social:  não se limitar  ao repúdio  ou  à

resistência ao neoliberalismo, mas permitir que sejam desvendadas estratégias e

alternativas de inclusão social. Não teve o Fórum qualquer pretensão de gerar a

formação  de  um  consenso,  mas  de  lançar  luz  e  voz  à  multiplicidade  de

experiências, nas áreas mais diversas e nas regiões mais distintas, permitindo

formas de articulação nas esferas local, regional e global, voltadas a priorizar o

desenvolvimento humano com justiça social. 

Um breve balanço dos FSM já permite arriscar algumas conclusões acerca da

inserção da temática  dos DH,  enquanto  elemento  fundamental  presente  nas

propostas elaboradas nos FSMs: 

1) o fortalecimento da sociedade civil como especial protagonista da ordem

contemporânea,  capaz  de  inventar,  ampliar  e  monitorar  a  agenda  política,

incluindo  novas  pautas,  na  heterogeneidade  e  pluralidade  de  suas  ações e

demandas; 

2) a necessidade de redefinir  o papel do Estado na era da globalização,

reforçando  sua responsabilidade  na  implementação de  políticas  públicas,  de

forma a promover a igualdade social, compensar os desequilíbrios criados pelos

mercados e assegurar os direitos sociais, econômicos e culturais, especialmente

às populações mais vulneráveis  e marginalizadas (observe-se que o impacto

excludente da globalização econômica foi a tônica comum da abertura dos Fóruns

de Davos e de Porto Alegre); 
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3) a necessidade de acentuar a responsabilidade social do setor privado,

especialmente das empresas multinacionais, na medida em que constituem as

grandes beneficiárias do processo de globalização, bastando citar que das 100

maiores economias mundiais, 51 são empresas multinacionais e 49 são Estados

nacionais; por exemplo, encorajar empresas a adotarem códigos de DH relativos à

atividade de comércio; demandar sanções comerciais a empresas violadoras dos

direitos  sociais;  adotar  a  "taxa  Tobin"  sobre  os  investimentos  financeiros

internacionais; 

4)  a  urgência  de  incorporar  a  agenda social  na  pauta  da  integração

regional  de  blocos  econômicos,  bem  como  na  nova  arquitetura  financeira

internacional;  a  dimensão  social  deve  permear  a  política  macro-econômica,

envolvendo a política fiscal, a política monetária e a política cambial (como já

advertiu um economista, o comércio e a política cambial podem ter maior impacto

nos direitos das crianças que o orçamento dedicado à saúde e à educação); 

5)  a  importância  de  identificar,  incorporar  e  ampliar  políticas  sociais

exitosas, de âmbito  local  ou internacional, como é o caso dos programas de

economia solidária, que garantem o acesso ao crédito para a população de baixa

renda (a exemplo do Banco do Povo, na Índia); programas de renda mínima;

bolsa-escola; orçamento participativo; políticas públicas de discriminação positiva

no mercado de trabalho em favor  dos grupos socialmente vulneráveis; e dos

programas de construção de espaços públicos de lazer e cultura especialmente

nos lugares mais carentes (quanto a estas políticas e tantas outras, o Fórum

Social Mundial proporcionou o mais amplo panorama de experiências, programas

e ações vividas, cada qual ao seu modo, por uma multiplicidade de atores sociais,

nas mais diversas localidades e países); 

6)  a  interdependência  entre  democracia,  desenvolvimento  e  DH,  na

medida em que a democracia não se limita  ao exercício dos direitos  civis  e

políticos,  mas  requer  o  pleno  exercício  dos  direitos  sociais,  econômicos  e

culturais,  sob  a perspectiva  de  gênero, raça e etnia,  sob  pena de  se ter  a

democracia sem cidadania. 
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O FSM deve refletir, sobretudo, o desafio da construção de um novo paradigma,

pautado por uma agenda de inclusão, capaz de assegurar a garantia dos DH, em

um mundo pautado nos valores da igualdade e da democracia, nos planos local,

regional e global. 

O desdobramento do FSM no campo dos DH, foi  a ênfase dada no âmbito dos

direitos  econômicos,  sociais  e  culturais,  assim  como  nos  direitos  coletivos

representados por  diferentes  movimentos  sociais.  Enquanto  instrumentos  de

resistência diante da globalização hegemônica, estes desenvolveram um conjunto

de práticas políticas, sociais e culturais vinculadas a um projeto de transformação

social,  fruto  de  redes  diversificadas  de  relações  sociais  entre  sujeitos  e

associações civis (SHERER-WARREN, 1999).

Na trilha dessas múltiplas experiências de construção de espaços públicos nos

processos de reconhecimento, legitimação e negociação de projetos de diferentes

movimentos , instituições e grupos sociais, a proposta de educação para os DH

ganha força, definindo uma agenda para a constituição de uma cultura cidadã. As

práticas da argumentação, mediação dos conflitos,  constituição de alianças e

produção de consensos possíveis em torno da tolerância e da paz, tendo em vista

o alcance do desenvolvimento e da justiça social, tem contribuído decisivamente

para o crescimento pessoal, a qualidade de vida e a elevação da auto-estima dos

grupos excluídos.

Frente a estas possibilidades investigativas - algumas delas aqui sinteticamente

apresentadas  -,  consideramos  o  FSM  como um  espaço privilegiado  para  a

pesquisa em ética e DH no SS, o que pode produzir contribuições diversas tanto

em relação ao processo de fortalecimento desse evento como no que se refere ao

adensamento  da  reflexão  da  discussão  sobre  DH  no  interior  da  categoria

profissional  de  SS.  Reflexão esta  que  tentaremos  desmembrar  no  próximo

capítulo. 
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Capítulo III

Direitos  Humanos  e  Fórum  Social  Mundial:  Espaço  de

convergência no Serviço Social

O fórum faz você pensar o que você tem feito em relação a proposta
de um mundo melhor,  o que você tem feito para proporcionar  um
mundo melhor, então são questões, elementos que mobilizam você, e
acontecem  tanto  dentro  do  fórum  como  também  acontecem  em
eventos  paralelos,  que  proporcionam  ter  uma  parada  de  seu
cotidiano, que é um cotidiano corrido, que em muitas vezes agente se
debruça muito mais a temática especifica do trabalho ao espaço de
trabalho, e, muitas vezes, esquece de fazer uma conexão com outras
coisas do mundo, porque eu acredito que agente deva trabalhar com
a perspectiva de sistêmica de mundo. (entrevistada nº7)

Neste capitulo, expusemos inicialmente como se deu a discussão dos DH no SS,

historicamente, e como podem se afirmar como um conjunto de princípios ao

mesmo tempo emancipadores e reguladores das atividades humanas num mundo

globalizado.  No  segundo  item  discutiremos  mais  aprofundadamente  os

resultados da pesquisa de campo, tendo em vista que o FSM tem se constituído

objeto de interesse para o SS tanto no âmbito acadêmico – através de pesquisas

desenvolvidas pelo NEPEDH (Núcleo de Estudos e Pesquisa em Ética e Direitos

Humanos) e GEPE (Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Ética) intitulada: “Ética

e Direitos Humanos: Unidade e Diversidade do Fórum Social Mundial”  - como no

âmbito do exercício profissional  através da participação de AS representando

entidades e movimentos sociais nos FSMs. Em geral, a participação das (os) AS

no FSM se dá especialmente devido à sua vinculação a alguma entidade de

defesa  dos  DH,  particularmente  as  Ong’s,  ou  entidades  governamentais

responsáveis  por  implementação  de  Políticas  Públicas  ou  de  formação

profissional,  tais  como universidades.  Assim, assume-se como imprescindível

identificar a motivação das AS para participação no FSM. Essa perspectiva visa

identificar também o real interesse que desperta a temática de DH junto às AS e

qual  abordagem  é  dada  a  esse  respeito  no  FSM.  Ao  mesmo  tempo,

evidentemente, esse tipo de sondagem alimenta a possível necessidade das(os)
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AS em discutir a temática e até que ponto as discussões sobre DH nos FSM têm

rebatimentos  sobre  seu  cotidiano  profissional.  Realizamos  uma  pesquisa

qualitativa, utilizando a entrevista42 como instrumental de coleta de dados com o

objetivo de identificar questões relevantes na discussão sobre os DH e a possível

relação com temas extraídos do  conjunto  das  discussões empreendidas nos

Fóruns pela AS43.  As  questões foram abertas, nas quais  o(a) entrevistado(a)

explicitou a importância e a sua visão sobre o FSM, sobre a discussão sobre DH

aí empreendida, bem como o rebatimento destas discussões no seu exercício

profissional.

3.1.O Debate sobre os Direitos Humanos no Serviço Social

A sociedade contemporânea, marcada pelo aprofundamento cada vez maior da

questão  social  em  função  do  ordenamento  capitalista,  sob  a  forma  de

neoliberalismo, a conjuntura nacional e internacional permeada de crises44 e o

descompasso entre as conquistas em direção à democracia45 e as constantes

violações  aos  DH,  reclama  a  necessidade  de  um  redirecionamento  e  um

aprofundamento da discussão da questão ética.

Este cenário torna o debate e a luta pela defesa dos DH ainda mais atual, uma

vez que, no limite, o que está sendo colocado em risco é a própria sobrevivência

dos sujeitos sociais, em face da miséria, da fome, do desemprego, do abandono

social e institucional, da violência, da discriminação, ou seja, da consolidação de

processos desumanizantes.

42 Anexo1.
43 O perfil resumido das (os) AS entrevistadas é, sinteticamente, o seguinte: 8 eram do sexo feminino e 1 do
sexo masculino, trabalhavam em instituições diversas,  com destaque para a universidade e instituições
públicas;  a  maioria  delas  (es)  participou  de  pelo menos  duas  edições  do FSM,  em  sua  maioria  co-
financiadas pela entidade que trabalha 
44 Sobre a crise atual afirma Meszários (2002, p. 7): “vivemos na era de uma crise sem precedentes. Sua
severidade pode ser medida pelo fato de que não estamos mais frente a uma crise cíclica do capitalismo
mais  ou menos  extensa como  as  vividas  no  passado,  mas  uma  crise estrutural,  profunda  do  próprio
sistema produtor do capital. Como tal, esta crise – afeta pela primeira vez em toda história – o conjunto
da humanidade na maneira pela qual o metabolismo social é controlado”. 
45 Segundo Fernandes (1990, p.159) “uma democracia com um pólo social de classe e popular ao mesmo
tempo voltado para tarefas imediatas e de longa duração revolucionária. É urgente que se faça isso com
método,  organização  e  firmeza,  para  que  a  democracia  a  ser  criada  não  devore  o  socialismo,
convertendo-o em um sucedâneo bem comportado do aburguesamento da social-democracia e da social-
democratização do comunismo. Carecemos com premência da democracia. Mas de uma democracia que
não seja o túmulo do socialismo e dos sonhos de igualdade das classes trabalhadoras e dos oprimidos.
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Isto recoloca grandes desafios ao SS. Por um lado, sua intervenção social está

organicamente articulada às expressões da “questão social”; à perda de direitos

conquistados, à privatização dos serviços públicos, ao desemprego, que rebatem

na prática profissional de modo significativo. Por outro lado, este cenário também

coloca limitações e  conflitos  aos agentes  profissionais,  em sua condição de

trabalhadores assalariados.

A  luta  pela  implementação e  ampliação dos  direitos  sociais,  historicamente

realizada  pelo  SS,  adquire  novos  contornos  no  âmbito  desse  processo  de

esgarçamento dos vínculos sociais e de desrespeito ao ser  humano. É neste

contexto  que  a  luta  pelos  DH  começa a  ser  resgatada  pelas  entidades  da

categoria profissional  -  que os recoloca em suas pautas programáticas e nos

debates nacionais -  e pela academia que passa a incorporá-la como tema de

investigação.

Nesse sentido, a defesa dos DH é um dos principais eixos do Código de Ética

Profissional do SS. Aqui nos referimos a uma determinada conjuntura, onde os

processos  de  degradação  da  vida  humana  atingem  níveis  insuportáveis,

chamando os movimentos sociais a tomarem um posicionamento ético-político.

Além disso, estamos nos referindo a uma determinada vertente profissional que

busca suas referências teórico-metodológicas na tradição marxista. Para essa

vertente,  em sua origem, ocorreu  uma negação do  conceito  “DH”,  por  uma

compreensão equivocada do pensamento de Marx e pela negação do humanismo

cristão tradicional. Além disso, a teorização crítica e histórica sobre os DH, após a

renovação do SS brasileiro  só se torna parte  do debate nacional  a partir  da

década  de  noventa,  no  processo  de  renovação  da  ética  profissional  e

impulsionado pelos eventos nacionais que colocam este tema em pauta.

Sob o ponto de vista de suas transformações internas, a abordagem critica e

histórica  dos  DH  no  SS  emerge  como um  desdobramento  do  processo de

discussões éticas que ocorrem nos primeiros anos da década de 90, culminando

com a aprovação do novo Código de Ética, em 1993.
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Para isso foram fundamentais  os avanços teóricos e políticos verificados na

profissão  desde  os  anos  60,  com  o  processo  que  ficou  conhecido  como

Movimento  de  Reconceituação.  Esse  movimento  nasce  do  conjunto  de

questionamentos  que  emergiram  naquele  momento  histórico  e  vão  incidir

sobretudo sobre o SS tradicional, sinalizando para um amplo processo de revisão

da  profissão  em  diferentes  níveis  (teórico,  metodológico  e  político),  e

possibilitando uma aproximação com outras matrizes teóricas entre as quais o

marxismo.

Nesse contexto,  o  Movimento  de  Reconceituação do  SS  brasileiro  tem  seu

segmento mais crítico silenciado pelo advento do golpe militar. Em seus primeiros

momentos  predomina  a  idéia  de  adequar  a  profissão  às  exigências

institucionalizadas do autoritarismo que se instala no Brasil  em 1964. Tem-se

pois,  a  validação e  reforço  do  SS tradicional,  de  forma  que  vai  manter  as

modalidades de intervenção presentes desde os anos 50. Essa manutenção será

feita  mediante  “uma  modernização  conservadora”,  assentada  na  matriz

estrutural-funcionalista e que confere à profissão o caráter de planejamento e

administração de recursos de modo a manter de forma racionalizada o controle

dos benefícios desenvolvidos. Essa perspectiva  está claramente representada

nos Seminários de Araxá (ocorrido em 1967) e Teresópolis (ocorrido em 1970)

evidenciando para a profissão um novo. patamar mais “técnico” e “científico” que

foi buscado junto às ciências sociais.

Contraditoriamente, aos elementos acima citados encontram-se as condições

para a erosão do SS tradicional porque segundo Netto (1998), o Serviço Social

será problematizado em dois níveis: 

1. O da prática - onde com as exigências da modernização conservadora passa a

existir  um mercado nacional de trabalho, uma vez que com o crescimento

industrial vai haver necessidades peculiares de vigilância e controle da força

de trabalho. Passa-se então a requisitar do (a) assistente social uma postura

“moderna”  no  sentido  da  compatibilização  do  seu  desempenho  com  as
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normas,  fluxos,  rotinas e finalidades daquela racionalidade. Passa então a

prática  a  ter  seu  controle  e  sua  verificação  critérios  burocráticos

administrativos das instâncias hierárquicas, bem como crescente intersecção

com outros profissionais. 

2.  O da formação profissional - Estes elementos acima implicam na rotação dos

mecanismos vigentes da formação do (a) assistente social. É aqui que o SS

ingressa no circuito  da universidade. As escolas isoladas de SS passam a

compor  os  complexos universitários.  O SS  vai  ter  acesso às  disciplinas

vinculadas às ciências sociais (sociologia, psicologia social, antropologia) por

isso é  que  ao refuncionalizar  a  contextualidade da  prática  profissional  e

redimensionar as condições da formação dos quadros por ela responsáveis o

regime  autocrático  burguês  deflagrou  tendências  que  continham  forças

capazes de apontar para o cancelamento da sua legitimação.

Nestes  termos,  as  questões postas  anteriormente  vão  se  configurar  para  a

profissão como acúmulos de cunho teórico, político e ideológico. Possibilitando

que o SS ponha em cheque a perspectiva modernizadora e este questionamento

ganha substrato  efetivo  quando  o  próprio  regime que  lhe  deu  sustentáculo

começa a entrar em crise: a autocracia burguesa. Este escopo vai possibilitar a

constituição  dentro  da  profissão  do  recurso  a  outras  referências  teórico-

metodológicas,  onde  se  terá  aproximação  ao  marxismo  e  o  recurso  à

fenomenologia.

Assim, somente a partir dos anos 60, dentro do Movimento de Reconceituação da

profissão o SS “intenciona uma ruptura”  com o conservadorismo presente na

profissão e gesta as bases para o projeto social estratégico caucionado na teoria

social crítica, tendo como horizonte de intervenção profissional os interesses das

classes subalternas.

Dessa forma, ao mesmo tempo em que, no percurso destes anos, a profissão

aprofunda esta direção social estratégica, o desenvolvimento capitalista repõe

sob formas cada vez mais complexificadas, suas contradições fundamentais e
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opera-se na verdadeira apologia sobre a incapacidade da Teoria Crítica dar conta

destes elementos postos na atualidade. 

Nestes termos, as transformações em curso na sociedade, passam a movimentar

dentro  da  profissão  respostas  para  as  demandas  sociais  postas  e  neste

movimento  entram  em  tensão  os  diversos  projetos  profissionais  --  aqui

entendidos como aqueles que: 

apresentam  a  auto-imagem  da  profissão,  elegem  valores  que  a
legitimam  socialmente  delimitam  e  priorizam  os  seus  objetivos  e
funções, formulam os requisitos (teóricos, institucionais e práticos) para
o  seu  exercício,  prescrevem  normas  para  o  comportamento  dos
profissionais e estabelecem as balizas da sua relação com os usuários
de  seus  serviços,  com  outras  profissões  e  com  organizações  e
instituições  sociais,  privadas  e  públicas  (entre  estas,  também  e
destacadamente  o  Estado,  ao  qual  coube  historicamente,  o
reconhecimento jurídico dos estatutos) (Netto, 1999, p. 95) 

Verifica-se pois que  “a  curto prazo o principal embate no terreno do Serviço

Social terá um conteúdo nitidamente ideo-político, mas embutido na polêmica

teórico-epistemológica e operativa ...” (Netto, 1996, p. 119)

Por  essa série  de  determinações históricas, abre-se a possibilidade de  uma

renovação profissional, o que determina a explicitação de diferentes correntes

teóricas e políticas e a possibilidade de novas expressões e apreensões da ética

profissional. Dentre elas ressalta-se a perspectiva que - orientada pela teoria

social de Marx, busca traduzir as escolhas éticas e políticas do SS de modo crítico

e histórico.

Nos anos 80, o amadurecimento  intelectual  da  vertente  marxista  se objetiva

através  da  superação dos  equívocos do  marxismo vulgar,  evidenciados nas

leituras mecanicistas que marcaram a negação inicial da prática tradicional; entre

elas, a ideologização do marxismo e o determinismo explicitado no voluntarismo

ético-político e no economicismo. Tal superação implicou na retomada das fontes

do  pensamento  de  Marx,  cuja  expressão  mais  significativa  é  a  obra  de

Iamamoto46, publicada em 1982.

46 Iamamoto e Carvalho, Relações Sociais e Serviço Social, 1985;
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O produto ético dessa nova tendência profissional47 se apresenta formalmente no

Código de Ética de 1986, quando a profissão afirma seu compromisso ético e

político com as classes trabalhadoras, no contexto da reorganização política da

sociedade civil, em defesa da democratização e da ampliação dos direitos civis,

sociais e políticos.

Apesar de constituir-se em um marco importantíssimo do processo de construção

de uma nova ética profissional, o Código de 1986 não correspondeu aos avanços

teórico-práticos  da  vertente  de  ruptura  (acrescentar  o  significado  positivo).

Dentre  suas fragilidades ressaltam-se a relação imediata e mecanicista  entre

valores éticos e produção econômica e a falta de mediações entre o compromisso

ético e sua operacionalização na prática48.

Além disso,

A ausência de um debate que desvelasse, no interior do pensamento de
Marx, uma concepção de homem mais ampla que a de classe social,
contribuiu para que, ainda nos anos 80, em geral, a remissão a valores
universais  ou  ao humano-genérico  fosse tomada como abstração e
desconsideração da  história  e  das classes. No entanto,  assistentes
sociais vinculados ao ensino da filosofia, ou filósofos integrados nos
cursos de Serviço Social apontaram para a necessidade desta reflexão
no interior da formação profissional (Barroco, 2001, p.175).

O processo de discussão que antecedeu a reformulação do Código, entre 1991 e

1993, levou à elaboração de uma critica superadora, no sentido de colocar novos

patamares aos avanços de 198649.

A construção de uma nova abordagem ética determinou a necessidade de um

aprofundamento teórico - não apenas em relação à teoria social de Marx - mas,

sobretudo,  em termos da filosofia  -  conhecimento  gerador  das teorias éticas

desde os gregos - e do resgate de interpretações filosóficas do legado de Marx. O
47 Aqui tratada como tendência critica ou de ruptura. Ver Netto (1989) e Barroco (2001).
48 Sobre a trajetória ética do Serviço Social e seus códigos de Ética ver Barroco (2001) (2000); Brites e Sales
(2000) e Bonetti et alli (1996).
49 Conforme Barroco, tal crítica superadora não se confunde com as tentativas de, neste mesmo processo,
romper com o compromisso com as classes trabalhadoras que marca o projeto profissional de ruptura. Cabe
sinalizar que o processo de debates  possibilitou a explicitação das  polêmicas  entre  as  várias correntes
profissionais. favorecendo o debate plural (Barroco, 2001).
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acúmulo filosófico revelado na década de noventa  através de uma produção

teórica significativa, adensa a compreensão ética necessária à busca de ruptura

com os pressupostos do Neotomismo e com a neutralidade e conservadorismo

presentes na história da ética profissional. Nesse contexto torna-se expressiva a

contribuição  de  pensadores  como Lukács  e  Heller  que  explicitam  as  bases

ontológicas da teoria social de Marx.

Os avanços éticos também são fruto do processo de organização política dos AS

evidenciado nos anos oitenta através da organização sindical e da reestruturação

das  entidades  nacionais:  Conselho  Federal  e  Conselhos  Regionais

(CFESS/CRESS) Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social

(ABEPSS) e Seção de Estudantes de Serviço Social da UNE (SESSSUNE).

A  questão ética passa a compor o conjunto  de painéis temáticos a partir  do

Congresso  Brasileiro  de  Assistentes  Sociais  de  1992;  amplia-se

significativamente a produção e o debate ético, a preocupação com a teorização

dos DH.

Entre 1991 e 1993, o CFESS promove dois Encontros Nacionais sobre Ética e seu

produto é publicado, inaugurando uma produção ética critica e historicamente

situada50. Em 1993 é aprovado o novo Código que passa a ser referência nacional

para a formação e atuação profissional, na luta por direitos e justiça social. Nas

palavras de Netto:

No  caso do  Serviço  Social,  o  rompimento  com o  conservadorismo
engendrou  uma  cultura  profissional  muito  diferenciada,  prenhe  de
diversidades, mas que acabou, ao longo da década de oitenta  e na
entrada dos anos noventa, por  gestar e formular  uma direção social
estratégica que colide com a hegemonia política que o grande capital
pretende construir  [...] -  direção suficientemente explicitada no Código
de Ética em vigência desde março de 1993; direção que, pondo como
valor  central  a  liberdade,  fundada  numa  ontologia  do  ser  social
assentada  no  trabalho,  toma  como  princípios  fundamentais  a
democracia e o pluralismo e, posicionando-se em favor da equidade e
da justiça social, opta por um projeto profissional vinculado ao processo
de construção de uma nova ordem societária, sem dominação de classe,
etnia e gênero (Netto, 1996, p.116, 117).

50 Trata-se do livro Serviço Social e Ética, organizado por Bonetti et alIi (1996).
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Em 1996, no processo de reformulação curricular das Escolas de Serviço Social, a

ética  passa  a  ser  tratada  como  um  dos  eixos  fundantes  da  profissão,

desencadeando uma série de encontros e propostas em relação ao espaço da

ética na formação profissional.

Em 2000, o CFESS apresenta o Projeto “Ética em Movimento”, transformando a

Comissão de Ética dos Conselhos em Comissões de Ética e Direitos Humanos e

capacitando  cerca de  100 profissionais  que  multiplicaram a capacitação nas

diversas regiões do país51.

A atuação da Comissão de Ética e Direitos Humanos -CEDH- CFESS tem sido

fundamental  para  o  debate/proposição/intervenção no  âmbito  da  ética.  Essa

comissão incorporou  a  questão  dos  DH,  a  partir  da  gestão  1999/2002, em

decorrência do aprofundamento de um processo de discussões no interior  da

entidade que estabelecia a necessidade da construção de uma política de DH. 

Dentro  desse contexto  de maior  visibilidade dos DH na profissão, o CFESS

constrói  uma política de DH, a partir  do entendimento de que, no contexto da

estrutura de organização do trabalho em comissões, a questão ética não deveria

estar subordinada a nenhuma comissão em especial, mas a todas as comissões,

devendo ser incorporada e vivenciada como eixo e mediação do projeto que se

objetiva em diversas frentes (CFFSS, 2002).

A incorporação da discussão dos DH no CFESS ocorre em consonância com a

maior  visibilidade que  essa temática  assume no cenário  nacional  e  os seus

rebatimentos na profissão. Para Barroco (2004), “o debate dos direitos humanos

traz novos desafios para o projeto ético-político, devido aos novos contornos

de  desrespeito  ao  ser  humano,  de  violência,  de  perda  de  direitos  que

revestem  as  expressões  da  “questão  social”,  o  que  rebate  no  trabalho

profissional dos(as) assistentes sociais”.

51 O projeto “Ética em Movimento” continua a capacitar, anualmente, profissionais vinculados aos CRESS
que realizam um  processo multiplicador sobre a  temática da ética,  superando a  dimensão meramente
fiscalizadora dos Conselhos.
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A política de DH do Conjunto CFESS/CRESS tem como principais eixos52:

1) A compreensão dos DH como algo que não se restringe aos direitos civis e

jurídico-políticos, mas que diz respeito aos direitos econômicos, sociais e

culturais 

2)  A superação da visão ‘legalista’ dos direitos, trazendo-os para âmbito da

luta de classes e das contradições inerentes à (re) produção das relações

sociais capitalistas. Não se trata apenas de uma oposição ideológica ao

liberalismo  (que  busca  equacionar  juridicamente  a  questão  das

desigualdades sociais), mas principalmente, de uma compreensão critica

que desvele a impossibilidade concreta de objetivação dos direitos para

todos os indivíduos sociais. Isso supõe, evidentemente, uma critica ao pilar

das declarações burguesas de direitos: a propriedade privada;

3)  A compreensão critica radical dos DH na sociedade contemporânea, que

instrumentaliza  uma  atuação  realista,  desmistificando  as  concepções

liberais  que  naturalizam as  desigualdades  e  as  visões  abstratas  que

tratam  o  homem ou  a  ‘dignidade  humana’  sem  levar  em  conta  as

particularidades históricas em que a humanidade se (des) constrói; 

4) A necessidade de uma articulação com os movimentos de defesa dos DH,

vinculando-a com a questão social, com as políticas públicas e com as

práticas democrático-populares;

5)  A  compreensão das especificidades da luta  pelos DH no âmbito  das

entidades  profissionais  como o conjunto  CFESS/CRESS, articulando-a

com os eixos: fiscalização, capacitação e denúncia.

Contudo, a discussão sobre DH é bastante  polêmica e, no Serviço Social,  é

recente  e tributária  dos debates  sobre ética, realizados na década de 1990.

Destacarei algumas concepções que convergem com a perspectiva da política de

DH, defendida pelo Conjunto CFESS/CRESS.

Nessa direção se colocam as formulações de pesquisadoras da profissão que

vem estudando a temática dos DH. Para Barroco e Brites (2002, p.99),

52 Cf. artigo “Avanços e luta pelos Direitos Humanos”publicado na revista inscrita Nº 8, pág.37. 
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a defesa dos direitos  humanos, quando orientada pela teoria  social
marxiana não pode se restringir à luta pela legalização de direitos, nem
se deter nas possibilidades de reprodução da ordem burguesa. Tendo
em vista que a ‘garantia formal’ de direitos é, no âmbito dos interesses
burgueses, uma estratégia  de  controle  político-Ideológico das  lutas
populares, de legitimação da hegemonia burguesa e uma forma de
ocultar a desigualdade objetiva, a defesa dos Direitos Humanos, numa
perspectiva emancipadora, tem na reflexão crítica e na ação educativa
instrumentos desmistificadores daquela ‘garantia formal’ e dos limites
dos  Direitos  Humanos  nesta  sociedade,  ao  mesmo  tempo  um
instrumento de resgate histórico dos Direitos Humanos na perspectiva
das lutas populares e dos movimentos organizados dos trabalhadores.

As  autoras  propõem  algumas  exigências  da  luta  pelos  DH  numa  lógica

emancipatória,  com  destaque  para:  educar  para  os  DH  na  perspectiva  de

desvelar o discurso burguês sobre esses direitos; superar a visão legalista dos

direitos; trazer os DH para o âmbito da luta de classes e das contradições do

sistema capitalista; resgatar historicamente a defesa dos DH na trajetória dos

movimentos revolucionários dos trabalhadores; articular com os movimentos de

defesa dos DH, em suas estratégias de denúncias, para contribuir na criação de

uma cultura crítica dos DH.

Trata-se de uma visão que está em processo no interior da profissão. A partir do

depoimento da entrevistada nº  3 podemos identificar  uma postura dúbia com

relação aos aspectos supra-citados: 

eu tenho pouco acumulo dessa discussão dos direitos humanos, mas eu
poderia  dizer  que  essa discussão passa pelos direitos  econômicos,
políticos e sociais, que no âmbito da nossa constituição federal está lá
contemplado, como todos os direitos que o cidadão deve ter. 

Seguindo a mesma linha analítica, Santos (2001, p.24), ao discutir a necessidade

dos DH para a formação de uma cultura política emancipatória, argumenta que: 

sob  a  égide  da  sociabilidade  do  capital,  os  direitos  humanos são
proclamados  mediante  uma  concepção  abstrata  de  universalidade.
Liberdade, igualdade e um conjunto de outros direitos que deveriam ser
assegurados não tem condição de se realizar, posto que vigora uma
desigualdade  estrutural  no  processo  de  produção/reprodução  da
sociedade. Isso  porque  é  próprio  do  metabolismo da  sociabilidade
capitalista,  a  contradição  entre  os  interesses  particulares  e  os
interesses da humanidade, o reconhecimento dessa contradição não
significa admitir  nenhum tipo de desvalorização dos DH. Ao contrário,
trata-se de desmistificar a ideologia dominante quanto à possibilidade
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de acontecer, nesta sociedade, a realização do interesse de todos.

A partir  de tais reflexões, o autor  argumenta que a defesa dos DH não pode

ocorrer  de  forma  ingênua,  descolada  das  determinações  estruturais,  nem

tampouco pode ser desprezada numa sociedade extremamente desigual. 

Dessa forma, as lutas  pela objetivação dos DH não devem ficar  restritas  às

contribuições para o aperfeiçoamento do estado de direito, mas devem favorecer,

mesmo numa sociabilidade burguesa, o desenvolvimento de uma nova cultura

política emancipatória.

É interessante salientar  que a atuação do CFESS se contrapõe à perspectiva

liberal dos DH. Isso fica claro nos diversos documentos e ações implementadas,

como,  por  exemplo,  na  atuação  na  FITS  (Federação  Internacional  de

Trabalhadores Sociais). Essa Federação tem uma ação bem extensiva nessa área,

contando, inclusive, com uma Comissão Permanente atuante junto  à ONU, à

OMS e à UNESCO, além da Comissão de Ética e de Políticas. Teixeira (2004)

ressalta que “o CFESS tem sentido a necessidade de fortalecer a FITS para

assumir um enfoque menos tradicional e liberal dos DH, o qual segmenta e

seletiviza os direitos sociais”.

Tomando por base essa perspectiva e os eixos da política de DH do Conjunto

CFESS/CRESS, foram elaboradas estratégias para dar visibilidade às questões

da ética e dos DH. Neste sentido, decidiu-se por um espaço especifico na Revista

Inscrita  para esse debate, além de outros meios de comunicação. Implementou-

se, também, a articulação com parceiros dos movimentos de defesa dos DH,

culminando, inclusive, com uma proposta de trabalho conjunto com o Movimento

Nacional  de  Direitos  Humanos.  Outras  atividades  foram  realizadas  visando

acumular  elementos que  permitissem a elaboração da concepção de DH  do

conjunto. Nessa perspectiva, foi realizada uma entrevista com o deputado Nelson

Pellegrino (presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal),

publicada na Revista Inscrita N0  8. E, por fim, realizou-se um seminário interno,

em 2002, com o objetivo de construir  uma primeira sistematização de diretrizes
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gerais em tomo da elaboração de uma Política Nacional de Direitos Humanos

para o Conjunto CFESS/CRESS, nos próximos anos.

Dentre as propostas, aprovadas nos encontros CFESS/CRESS, à frente dos DH,

destacam-se: participação do CFESS no Fórum Nacional dos Direitos Humanos;

articulação do CFESS com o Movimento Nacional de defesa dos DH; proposição

de um tribunal em torno de um tema que se articule à intervenção profissional na

direção de denúncia quanto à violação dos DH; divulgação dos encaminhamentos

do Tribunal  da Dívida  Externa, no sentido  de articular  um amplo debate da

política  macroeconômica  no  Brasil;  estabelecimento  de  contatos  com  a

coordenação do Movimento Nacional de DH e da Comissão de Direitos Humanos

da Câmara Federal; busca de formas de instrumentalização dos(as) AS para fazer

as denúncias sobre violação dos DH, articulando especialistas para discussão do

tema;  articulação  dos  CRESS  com  as  Comissões  de  DH  dos  Legislativos

municipais e estaduais; integração dos CRESS e CFESS aos Fóruns estaduais e

nacionais de DH e divulgação na Revista Inscrita  de artigos produzidos por AS

sobre essa temática53.

A  título  de  exemplo  da  atuação da  CEDH  podemos citar  a  elaboração de

pareceres  jurídicos,  tais  como, por  exemplo, o  parecer  09/01 sobre  material

divulgado pelos Bancos de Sangue, contendo explicações acerca dos critérios e

condições  para  doação  de  sangue.  O  parecer  questiona  a  utilização  da

nomenclatura de grupo de risco  utilizada em folhetos explicativos provenientes

de Bancos de sangue, originários do Instituto de Hematologia do Nordeste e da

Fundação Pró-sangue Hemocentro de São Paulo.

Neste parecer, a assessoria jurídica do CFESS ressalta que: 

[...] no âmbito das normas que regulamentam o exercício profissional do
(a)  AS  abrange  a  obrigatoriedade  de  denunciar  aos  órgãos  e
autoridades competentes casos de violação de Direitos quanto aos atos,
dentre  outros,  de  discriminação, preconceito,  abuso  de  autoridade,
qualquer forma de agressão e outros [...].

O  referido  parecer  está  em  consonância  com  os  princípios  ético-políticos

defendidos pela profissão, notadamente aquele que defende o  “empenho  na

53 Cf. Relatório do Encontro CFESS/CRESS de 2001, pág.19.
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eliminação  de  todas  as  formas  de  preconceito,  incentivando  o  respeito  à

diversidade,  à  participação  de  grupos  socialmente  discriminados  e  à

discussão  das  diferenças”54.  Ressalte-se,  aqui,  a  necessidade  do  Conjunto

CFESS/CRESS contar com a atuação de profissionais nas assessorias jurídicas

que tenham uma perspectiva  político-ideológica compatível  com os valores e

princípios defendidos pela profissão, o que fica patente na atuação da assessora

jurídica  do  CFESS,  que  atua  em  consonância  com  o  projeto  ético-político

profissional. 

Essa deve ser uma preocupação no processo de escolha dos profissionais dos

conselhos, posto que seu perfil  influi  na materialização da perspectiva de ação

política da entidade.

Outra atividade da CEDH é participar  do processo de julgamento de recursos

interpostos perante o CFESS no encaminhamento de processos éticos. As fases e

tramitação do processo ético foram socializadas para a categoria profissional,

através de um dos módulos do curso para agentes multiplicadores, integrante do

Projeto  “Ética  em Movimento”,  intitulado “Ética  e instrumentos  processuais”,

elaborado por Sylvia Terra, assessora jurídica do CFESS.

Uma outra dimensão da intervenção do CFESS no debate da ética é a difusão

internacional do acúmulo brasileiro nesse âmbito. Ressalte-se, nessa esfera, a

participação do CFESS no Comitê de Organizações Profissionais de Trabalho

Social ou Serviço Social do Mercosul e na FITS. Em relação à FITS, o CFESS

esteve presente na sua Assembléia Geral (Montreal, julho de 2000), difundindo a

experiência acumulada no debate ético e o Código de Ética de 1993 (já traduzido

para o espanhol e o inglês na gestão do CFESS de 1996/99), além de participar

dos debates do Comitê de Ética e do Comitê de Direitos Humanos da entidade.

Vale destacar que, no âmbito do debate ético internacional, que a FITS aprovou

um Manual sobre Direitos Humanos e Trabalho Social, elaborado pela Comissão

de Direitos Humanos da federação, composta por representantes de todos os

54 Cf. Código de Ética Profissional do Assistente Social 1996.
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continentes, para  subsidiar  o trabalho dos(as) assistentes  sociais  em todo  o

mundo.

No Comitê  Mercosul,  ressalte-se que na coordenação que foi  assumida pelo

Brasil. através do CFESS, entre 1998 e 2000, a questão da ética foi prioritária. Em

2000, instalou-se o Grupo de Trabalho de Regulamentação e Ética, com dois

representantes de cada país e ocorreu, no Uruguai, o I  Seminário sobre Ética e

Trabalho  Social  que,  contando  com  a  participação  de  120  profissionais

representando  os  quatro  países  participantes,  aprovou  os  princípios  éticos

comuns para o Mercosul, após dois anos de intensos debates. Esse fato, segundo

o relatório da gestão do CFESS 1999/2002 “foi um avanço importante, já que se

trata de uma experiência inédita no Serviço Social, no espaço mundial” (2002,

p.l 4).

Nesse sentido, a luta pelos DH, no âmbito do Serviço Social brasileiro, é colocada

em  duas  perspectivas:  “apontando  seus  limites  objetivos  no  contexto  da

propriedade  privada  e  do  discurso  ideológico  burguês,  mas  também

assinalando sua atualidade como instrumento de critica social e de defesa de

conquistas  históricas  de  classes,  grupos  e  indivíduos  em  suas  lutas  por

direitos” (Barroco, 2004, p.4)

A objetivação dos valores e princípios do atual Código de Ética supõe a adoção

de  estratégias  programáticas  que  são  debatidas  nos  encontros  nacionais  e

servem de referência para o trabalho profissional, dentre elas, a viabilização e

ampliação  dos  direitos  sociais,  através  de  mecanismos  democráticos  de

regulação  social,  a  defesa  das  políticas  públicas,  a  articulação  com  os

movimentos  e  entidades  de  defesa  dos  DH,  a  denúncia  das  situações  de

desrespeito aos DH, o incentivo ao aprofundamento teórico da ética e dos DH.

Nesse sentido, o fato  de a atividade destes (as) profissionais se centrar  nas

necessidades humanas reforça a sua convicção de que a natureza fundamental

dessas necessidades exige que elas sejam satisfeitas, não por uma questão de
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opção, mas como um imperativo  de justiça  básica. Assim, o SS caminha no

sentido de considerar os DH como o outro principio organizativo da sua prática

profissional. A  passagem de uma orientação centrada nas necessidades para

uma afirmação de direitos foi-se tornando necessária uma vez que era preciso

satisfazer carências importantes e palpáveis. Uma necessidade substantiva pode

ser  traduzida  num  direito  positivo  equivalente,  reclamando-se o  gozo desse

direito perante o Estado e outras entidades.

Daqui decorre que a requisição e realização de direitos positivos, bem como a

respectiva titularidade, são inseparáveis da satisfação de necessidades. Numa

perspectiva internacional, trabalhando no âmbito de diferentes sistemas políticos,

os profissionais  de SS buscam garantir  e defender  os direitos  dos usuários,

individuais  ou  coletivos,  ao  mesmo  tempo  que  tentam  satisfazer  as  suas

respectivas necessidades. Fazem-no, muitas vezes, ao serviço de uma autoridade

reconhecida e autorizada; e  a sua posição enquanto  agentes do  Estado, ou

empregados de poderosas instituições ou organizações, colocou muitos deles em

situação conflitiva. A necessidade do grupo profissional de servir  as entidades

empregadoras tem coexistido com seu compromisso de servir seus usuários.

De  acordo  com o  código  deontológico  da  classe e  com as  declarações de

princípios das escolas de SS, a prestação de serviço às pessoas constitui  a

consideração  suprema.  O  SS  preocupa-se  com  a  proteção  das  diferenças

individuais e de grupo. É muitas vezes obrigado a servir  de mediador entre os

indivíduos e o Estado ou outras autoridades, a defender causas particulares, e a

garantir  proteção nas situações em que a ação estatal  ameaça os direitos e

liberdades historicamente conquistados.

Nesse sentido, sendo uma atividade de mediação entre Capital e Trabalho, o SS

exige consciência dos valores e sólidos conhecimentos de base, nomeadamente

na área dos DH, que lhe possam servir de orientação nas múltiplas situações de

conflito que surgem na prática. Se, por um lado, os (as) AS podem, através da sua

atividade, reforçar os direitos dos respectivos usuários, por outro uma análise

deficiente pode levá-los a pôr  esses direitos em risco. A  visão do respectivo
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trabalho  a  partir  de  uma perspectiva  global  de  DH  auxilia  os  profissionais,

conferindo-lhes um sentido de unidade e solidariedade, sem perder de vista as

perspectivas,  condições e necessidades locais,  que  constituem  o quadro  de

atuação destes profissionais.

Assim como outros profissionais, os trabalhadores e trabalhadoras de SS estão

conscientes de que as suas preocupações se relacionam intimamente com o

respeito pelos DH. Aceitam a premissa de que os DH e liberdades fundamentais

são indivisíveis, e que a plena realização dos direitos civis  e políticos não é

possível sem o gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais. Tal postura pode

ser identificada no depoimento da entrevistada nº1 tal como segue:

Uma discussão que é mais recente é essa questão dos DHESCS que
são os Direitos econômicos, sociais e culturais. Eu percebo os direitos
humanos nessa visão dos DHESCS, dos direitos à habitação, direito à
educação, enfim todos os direitos que o Cidadão tem que ter que são
alimentação, cultura, lazer, saúde. 

Acreditam que o alcançar  de um progresso duradouro na realização dos DH

depende de políticas de desenvolvimento econômico e social eficazes, em nível

nacional e internacional. O seu conhecimento direto das condições de vida dos

setores vulneráveis da sociedade faz com que professores e trabalhadores de SS

tenham um papel significativo na formulação de políticas sociais.

Nessa perspectiva,  os DH são inseparáveis  da teoria,  valores, deontologia  e

prática do SS. Os direitos correspondentes às necessidades humanas têm de ser

garantidos e promovidos, e encarnam a justificação e motivação que presidem à

ação do SS. A defesa de tais direitos deverá, assim, fazer parte integrante do

processo de formação e intervenção do SS. A esse respeito é polêmica a postura

da entrevistada nº 2 que faz a seguinte afirmação sobre a formação profissional e

sua relação com os DH:
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Eu acho que o SS está muito atrasado do ponto de vista conceitual da
discussão dos DH, ta muito preso à velhas teorias, muito amarrado à
coisas que não servem mais pra realidade de hoje mas, eu vejo também
muitas mudanças do ponto de vista da prática, eu acho que muitos
profissionais  estão  trabalhando  procurando  arejar  sua  prática,
principalmente os profissionais que estão no campo menos formal de
atuação de ação (...). Mas a gente  tem uma formação ainda muito
arcaica no SS. 

Os AS têm um papel a desempenhar no reforço da justiça social e garantia de que

os princípios consagrados nos textos  de DH sejam gradualmente  postos em

prática, abrindo caminho a um mundo onde as pessoas vejam satisfeitas as suas

necessidades mais urgentes e legítimas.

O rebatimento  dessas demandas  na  universidade  coloca a  possibilidade  de

ampliação dos espaços de discussão ética, historicamente restritos à disciplina de

Ética Profissional, na graduação em SS. Ao mesmo tempo, a discussão dos DH,

em geral teorizada privilegiadamente pelo Direito, passa a se colocar como um

tema de  estudo  e  pesquisa  para  os  AS e  outros  profissionais  das  ciências

humanas e sociais.

3.2  A  discussão sobre  os Direitos  Humanos no FSM  e  suas

implicações no exercício profissional do (a) Assistente Social

3.2.1 Por que participar do FSM?

Construir  com propostas para uma nova sociabilidade em convergência com o

conjunto dos movimentos e forças sociais através das quais se expressam as

vítimas  do  capitalismo neoliberal  globalizado no  FSM, exige  a  condução da

efetivação dos DH e o respeito à diversidade enquanto princípio necessário para

a sua concretização.

Mais  além  da  extrema  variedade  de  expressões  desta  diversidade,  para

conhecermos tais propostas que se configuram dentro do FSM, proponho uma

classificação em função do grau de radicalidade das regulações do capitalismo,

por um lado, e da dimensão anti-imperialista, por outro:
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- Há  movimentos,  de  reformismo  suave,  que  unicamente  reivindicam

regulações limitadas, como as relacionadas com direitos trabalhistas (salário

mínimo, direito de folga, seguro desemprego, etc).

- Existem  os  movimentos  menos  fragmentários  e  mais  politizados,  cujo

horizonte propõe uma visão da sociedade para além do capitalismo, como a

do socialismo de inspiração marxista ou a do eco-desenvolvimento. 

Com  essa  classificação  podemos  inferir  que  existem  diferentes  tipos  de

movimentos,  como resultado  da  fragmentação que  caracteriza  a  conjuntura

atual.  Muitos  movimentos  e  organizações protagonistas  das  lutas  em curso

acreditam que o horizonte da “humanização” do capitalismo é aceitável, assim

como que  uma  boa  dose de  liberalismo se  impõe por  razões objetivas  (a

revolução tecnológica, p.ex.). 

Estes movimentos não conseguiram constituir-se numa esquerda alternativa à

nova  direita,  ao  menos  que  construam  uma  coexistência  em  que  pese  a

diversidade, ou quase divergência.

Seria  desejável  que  os  grandes movimentos  contemporâneos, associados às

categorias profissionais trabalhassem perspectivas de sociedade que vão para

além do  capitalismo,  formulando  objetivos  imediatos  que  abram  caminho  à

evolução;  associando  os  avanços  locais  (nacionais)  a  uma  perspectiva

globalizadora e anti-imperialista. 

Os  movimentos  fragmentados  de  defesa  de  direitos  dos  trabalhadores,  de

mulheres e da ecologia, podem adquirir uma maior consciência que suas lutas são

solidárias e todas tem como fim último a garantia dos DH, que seu êxito implica

numa maior coerência e na definição de uma plataforma comum imediata para

cada etapa de seu desenvolvimento, bem como uma busca efetiva dos DH.
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Estes  movimentos,  redes  e  campanhas  da  sociedade  civil  mundial  são

constituintes e promotores do FSM. No entanto, ser iniciativa da sociedade civil

não é negar a legitimidade e a importância da ação política do FSM. O que se

nega é o protagonismo de partidos, governos e instituições multilaterais que já

têm seus próprios espaços. O FSM quer um único protagonismo, o da própria

sociedade civil.  Ou melhor, como decorre da Carta de Princípios, pensar outro

mundo é condição para fazer outro mundo. A tarefa de imaginar outro mundo,

criar utopias mobilizadoras e formular alternativas a partir  da prática é tarefa da

cidadania ativa, portanto, dos sujeitos coletivos que a sociedade civil comporta. 

Nesta  perspectiva,  merece  destaque  a  participação  de  representantes  de

categorias profissionais que têm como enfoque de trabalho o “social”, dentre elas

o SS. No entanto, esta categoria profissional não tem se organizado, enquanto

categoria,  para  se  fazer  representar  no  FSM,  sendo  sua  participação

extremamente segmentada55, como podemos observar na colocação a seguir: 

Eu penso que poderia ter alguns momentos de articulação da categoria
(...) alguma oficina  ou  algum seminário específico ou  momentos de
articulação dos Assistentes  Sociais. Então eu  acho que poderia  ter
porque os assistentes sociais que foram muitos se articulam a partir das
temáticas que trabalham nos espaços de trabalho, eu ia muito para as
atividades das Ong’s, eu trabalhava muito a questão da participação
dos Movimentos Sociais nessa área, eu imagino que os outros e outras
também iam de acordo com a sua área de atuação mas eu acho que
podia ter lá um momento de articulação da categoria (..) (entrevistada
Nº 9)

No entanto, o CFESS participou e se articulou a diversos segmentos coletivos

internacionais, no FSM. Nas edições do evento, realizadas em Porto Alegre, o

CFESS esteve presente, na seguinte perspectiva:

O  Conselho  Federal  de  Serviço  Social  (CFESS)  e  seus  respectivos
regionais  (CRESS)  representam  cerca  de  57.000 assistentes  sociais.
trabalhadores que tem vivido cotidianamente os impactos regressivos do
neoliberalismo: a expansão da pobreza, da violência, o descaso para com
as políticas sociais e os direitos humanos. Temos vivido um processo de
mudanças nas formas de constituir a organização do trabalho, do Estado,
da  democracia  e  da  efetivação de  direitos  já  conquistados,  onde  os
avanços da  “modernização”  chegam para  poucos.  Para a maioria  da
população  estão  reservados  destruição  e  barbárie.  Acreditamos  que

55 As entidades representativas da categoria, tais como o CFESS, mesmo que venha a participar do FSM,
não tem tido o protagonismo de articular todos (as) AS que nele se encontram.
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apenas  a  resistência  articulada  dos  trabalhadores  e  dos  segmentos
democráticos da sociedade civil pode conter o avanço do império do lucro,
que hoje toma forma de guerra. Por isso saudamos as várias mobilizações
contra a hegemonia do grande capital e a globalização e aderimos à Carta
de  Princípios  do  FSM. Aqui  estamos para:  somar  na  construção  de
estratégias nacionais e internacionais de luta; articular parcerias dentro e
fora do nosso meio profissional; perseguir com tenacidade o sonho de um
Brasil e um mundo onde necessidades e possibilidades humanas estejam
reconciliadas. Um mundo onde a desigualdade seja letra morta e que se
constitua  como  espaço  econômico  e  político  radicalmente
democratizado56.

Com esse fim, o CFESS elencou como compromissos nos FSM, as seguintes

questões: articulação com entidades parceiras no movimento de resistência ao

neoliberalismo;  defesa  das  políticas  públicas  e  da  democracia,  afirmando  a

seguridade social pública universal e de qualidade com dotação orçamentária e

controle social; defesa da anistia da dívida externa, com transferência desses

recursos para o combate à fome, a endemias e à miséria; defesa da reforma

agrária  e  apoio  ao  Movimento  dos  Trabalhadores  Sem-Terra.  O  CFESS

promoveu, em parceria com outras entidades, diversas atividades no II FSM, com

destaque para a realização dos seminários “Balanço e perspectiva das políticas

sociais  no  cenário  mundial  atual”  e  “Controle  social  sobre  os  Orçamentos

Públicos57”e  promoção, em conjunto  com o Comitê Mercosul  e FITS, de uma

oficina sobre “Mobilização política dos assistentes sociais da América Latina:

Ética e Cidadania”.

56 Retirado do site: www.cfess.org.br .
57“Participação  do  CFESS  na  articulação  nacional  junto  ao  INESC,  IBASE,  UNAFISCO.
COFECOM e outras entidades para a articulação de um fórum ou rede nacional de controle
social do orçamento da união. Um processo que culminou num importante seminário no Fórum
Social  Mundial  e  que  caminha  para  sua  consolidação em  breve.  Esta  articulação  poderá
potencializar muito a intervenção do Conjunto  nas questões do financiamento da seguridade
social pública” (CFESS. 2002. p.24/25).
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Nesse sentido, observa-se que o SS vem se legitimando através de sua política

comprometida com as demandas institucionais, que está em processo constante

de construção e se faz no âmbito das instituições, em sua maioria, mas verifica-se

também a expectativa em relação ao papel do AS na defesa e efetivação de

direitos.  Afinal  para as AS o FSM se dá uma tarefa  de atendimento  a uma

necessidade pessoal fundamentada nos princípios éticos da profissão ou como

atendimento  a uma demanda institucional? Para algumas, a  motivação recai

sobre a segunda consideração: 

Participei do FSM primeiro porque uma das instituições organizadoras
é a ABONG (Associação Brasileira  de  Ong’s)  e a ABONG sempre
incentiva  as filiadas a participar,  então como a gente  participa  das
reuniões  da  ABONG  já  vínhamos  discutindo  a  importância  da
participação no Fórum de levar um número maior de pessoas das ong’s
para o Fórum Social. (entrevistada Nº 1)

Parece-nos que nessa visão, o (a) AS utiliza estratégias de ação profissional para

o enfrentamento das contradições existentes no contexto institucional, adotando

uma postura na ótica da inclusão e do direito social, contribuindo na produção de

mudanças. E para isso é necessária sua inserção em espaços como o FSM, que

tem como fundamento último a construção de uma sociedade justa e igualitária.

por  conta  desta  questão política,  a coisa de oposição ao fórum  de
Davos, de todo mundo se reunir  por um mundo melhor que não fosse
pelo lado econômico mas pelo lado social, então tinha essa coisa que
tinha haver  com as ong’s  e tem também a coisa da  profissão que
também caminha por esse lado (entrevistada nº8)

Cabe salientar que, na visão de alguns sujeitos da pesquisa, sua participação no

FSM é extremamente instrumentalizadora em relação ao “como’  e ao “o  que

fazer”  para  obter  uma contribuição pessoal  do  ponto  de  vista  da  formação

profissional: 

Importantíssimo na formação pessoal, profissional, nas relações com as
pessoas, porque você entra em contato com a diversidade de culturas,
você participa de discussões de temas diversos, mas o fórum é uma
oportunidade de entrar em contato com temas novos, e que no Brasil,
pelo menos para mim (...). Então o fórum dá a oportunidade de entrar
em contato  com as questões mundiais  com as questões de outros
lugares de outras populações de fortalecer  sua luta  e sua condição
política e econômica e de contribuir na construção de sua intervenção.
Para mim foi fantástico, foi um momento de formação.( entrevistada nº
7)
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Nesse  sentido,  vale  ressaltar  a  posição  das  entrevistadas  em  relação  aos

conteúdos programáticos, colocando o FSM como um momento de se atualizar

construindo uma postura crítica e mais reflexiva, com conhecimentos que vão

além da discussão teórico-metodológica da profissão,

No fórum você tem uma renovação de propósitos, uma renovação de
diálogos. Então eu fui em busca do que há de novo sobre ouros temas
(...) (entrevistada nº4)

Notadamente, a participação no FSM é sempre considerada importante para as

(os)  entrevistadas  (os),  seja  pelo  elemento  formativo,  seja  pelo  elemento

profissional,  ou  pelo  elemento  norteador  de  sua  prática  profissional.  Neste

sentido, cabe ressaltar que ao questionarmos sobre os possíveis motivos da não

participação  no  FSM,  todas  (os)  foram  unânimes  em  afirmar  que  o  único

empecilho seria o financeiro, pois na maioria dos casos sua participação se deu

pelo financiamento institucional: 

Fui  com  o  apoio  financeiro  da  instituição  (...)  acho  que  o  maior
empecilho para não participar é o financeiro” (entrevistada nº9).

Nota-se que a motivação para a participação no FSM se dá também em uma

perspectiva  de adesão a uma projeto  societário  que aglutinará  as forças da

sociedade civil organizada, tal como se pode ver no depoimento a seguir:

É o campo de trabalho onde eu atuo, eu atuo junto aos movimentos
sociais populares, então tudo o que se refere a discussão e a produção
de conhecimento do campo que se volta pra trabalhar melhor com os
movimentos sociais populares, me interessa. Além do mais é um campo
de articulação das forças sociais que atua pra intervir  e para mudar a
realidade, então é um campo onde eu milito,  como militante  não só
como profissional, onde atuo como educadora social.

3.2.2 A visão do (a) Assistente  Social sobre o FSM: radicalidade de sua

perspectiva

Uma celebração da diversidade e da tolerância em relação à diferença - essa é

sempre a constatação forte das (os) AS que participaram de uma das edições do

FSM, como se expressa no depoimento a seguir:
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Então o FSM tem essa característica de aglutinar, juntar essas pessoas
e que  pese toda diversidade de forma de luta  agora numa mesma
direção que é o compromisso com a emancipação humana. Então para a
gente que milita, que trabalha com as políticas sociais e, principalmente,
para os assistentes sociais que tem os princípios profissionais que a
gente tem, o compromisso com emancipação humana intransigente, da
liberdade, da democracia, equidade, da justiça  social,  é um grande
espaço de troca de convivência, de conhecimento, de informações sobre
essas possibilidades.O que  está sendo pensado por  aí, o que esta
sendo realizado, desde uma entidade profundamente do interior de um
país  ou  de  algum  estado  até  as  das  grandes  capitais,  das  mais
diferentes e diversas formas de lutas. (...) O que chama mais atenção é
o quanto existe de gente em todo mundo lutando de diferentes formas
em uma mesma direção,existe uma diversidade de estratégias e ao
mesmo tempo uma unidade, uma direção comum que é pela luta da
emancipação humana. (entrevistada nº 4)

Este depoimento, nos remete a concluir que o projeto profissional do (a) AS tem

como uma de suas características o fato  de pensar  a profissão no contexto

histórico, garantindo a análise da sua particularidade e da sua relação com outros

sujeitos sociais e profissionais, na busca de alianças e parcerias, na defesa de

valores e princípios expressos em um projeto societário comprometido com a

emancipação humana. 

Nessa perspectiva, a participação do (a) AS no FSM pode se constituir  como

defesa dos princípios éticos da  profissão, se colocando em uma perspectiva

estratégica  de  luta  por  um  projeto  de  emancipação humana. Vale  ressaltar,

também, que  essa construção é  desenvolvida  por  indivíduos  que  vivendo  e

trabalhando em uma sociabilidade, não se satisfazem com o que existe e lutam

para transformar a realidade na qual estão inseridos, sem negar as contradições

e mediações a serem consideradas entre a sociedade existente e a almejada.

Desta forma, no FSM são discutidas no conjunto de suas atividades as várias

formas e facetas do processo de exclusão promovido pelo ambiente monolítico

preconizado pela idéia de consenso – cada vez mais claramente um eufemismo

para a predominância de um único pensamento – e pelas regras do jogo político e

econômico impetradas pelas agências internacionais como o Fundo Monetário

Internacional,  a  Organização Mundial  do Comércio  e o Banco Mundial.  Tais

discussões nos remetem, mesmo que transversalmente,  ao horizonte  político
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colocado em pauta pela “pós- modernidade” convertendo-se em rebatimentos e

implicações para  a  proposta  da  atual  estratégia  da  profissão,  que  passa a

reivindicar,  um  corpo  profissional  que  vai  na  maré  contrária  aos  sentidos

instaurados pelo capitalismo e seus acirramentos no momento presente, uma vez

que se sinaliza para o perfil  de um profissional crítico. Sobre essas discussões

veja-se o depoimento que se segue: 

Lá era muito forte a questão do imperialismo, essa coisa dos Estados
Unidos  era  bem forte  acabar  com essa soberania  norte-americana,
então lá a gente viu muitos movimentos de jovens debatendo isso ai
assim era uma coisa que a gente conhecia e sabia mas lá estava mais
evidente, reampliou. Ampliou minha visão socioeconômica internacional
[...] o que ampliou muito minha visão em relação aos movimentos que
existem  em  outros  países  é  uma  forma  da  gente  estar  até  se
solidarizando, sai  um pouco de pensar  o Brasil  e pensar junto  com
outros  movimentos  conhecendo  e  se  solidarizando  com  diversas
questões. (entrevistada nº1)

Sobre a repercussão da experiência do Fórum acreditam que o que se delineava

sobre o FSM é que este não era apenas um evento, mas, sim, um processo. Um

processo pelo qual  os diversos setores das sociedades civis  podiam discutir

desde questões locais até questões transnacionais. A entrevistada Nº7 expressa

bem esta colocação:

Então o fórum proporciona olhar pro globo de uma forma única, de uma
forma de redes, uma forma onde você vê que tudo ta conectado: os
problemas, as soluções, tudo ta conectado. Então é uma oportunidade
de você olhar e ver  que existem vários movimentos, várias pessoas.
Então  o  elemento  principal  é  o  elemento  da  troca,  o  elemento  da
diversidade  da  cultura  da  possibilidade  de  exercer  a  democracia,
porque ali  você escuta questões, opiniões e debates e você também
opina,  você  tem  a  possibilidade  de  apresentar  propostas,  trocar
informações (...).

Nesse sentido, balizado por tais condições efetivas, o FSM está longe de correr o

risco de se tornar  a expressão de uma homogeneidade ideológica ou política,

mesmo que seus participantes tendam a compor o universo das esquerdas no

mundo. No FSM, encontram-se e são desafiados a se respeitar  mutuamente

diversos atores e sujeitos: feministas e movimentos de mulheres, ambientalistas,

operários e sindicalistas, camponeses, indígenas, movimentos negros, religiosos,
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movimentos pela liberdade sexual, artistas, movimentos culturais, de imprensa

alternativa,  movimentos  e organizações de  jovens,  empresários,  funcionários

públicos, educadores, profissionais da saúde, acadêmicos, juízes, parlamentares,

organizações de defesa de direitos humanos e de consumidores, as redes de

economia solidária, grupos pacifistas e muito mais. Trata-se de uma diversidade

construída, que se reconhece como tal, sem protagonismos por algum atributo

estrutural. 

O FSM define um lugar de onde se olha o mundo, desde o mais imediato em

termos de globalização e neoliberalismo, de imperialismo, militarização e guerra,

até  as  possibilidades  e  alternativas  no  plano  da  economia  concreta,  da

construção de democracias e dos novos sujeitos, do enfrentamento da violência e

da intolerância nas relações humanas. Na entrevista  que se segue podemos

constatar esta informação:

O FSM é uma articulação dos movimentos sociais, das Ong’s. Então
fazer parte dessa articulação desse espaço você sente a obrigação de
estar contribuindo, participando de um movimento mundial como este
onde se propõe um outro mundo diferente, de respeito ao ser humano,
às  pessoas,  à  política,  à  natureza  no  sentido  de  compactuar
profissionais em todas as esferas, porque contribuir  para um mundo
melhor faz parte de uma proposta profissional e pessoal.

Como o SS, o FSM se propõe a desenvolver um olhar social  sobre tudo. Nesse

caso, a dimensão social  significa um articulação entre seres humanos, sujeitos

coletivos organizados em movimentos, redes, campanhas, do local ao mundial.

Assim, o termo social  presente no nome do Fórum é mais do que um adjetivo,

comporta  uma visão do mundo. Do mesmo modo que no Fórum Econômico

Mundial, mesmo se é gente que olha, o enfoque, a perspectiva e a visão de

mundo que comporta são os do mundo dos negócios. Ou, pior, uma visão dos que,

em sintonia com o neoliberalismo, defendem a primazia da economia e do livre

mercado sobre os DH.

Novamente, é a Carta de Princípios que foi citada pelas(os) As, como balisador de

enquadramento, por assim dizer, ao FSM: 
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Trata-se  de  pensar  o  mundo  a  partir  dos  seres  humanos,  das
possibilidades  e  limites  de  seu  meio  ambiente,  da  sua  cultura.
(entrevistada nº9). 

Esse olhar dá uma hierarquia de prioridades, mas não exclui  questões. Tendo

presente  o  pensamento  único  do  neoliberalismo, de  imediato  se  percebe  a

radicalidade da perspectiva.

Não se trata, por exemplo, de negar importância à economia e a suas lógicas, mas

simplesmente afirmar que elas só têm sentido se estiverem subordinadas aos

primados éticos dos DH, da democracia das lutas de futuras gerações sobre o

planeta Terra. Além disso, a perspectiva  social do FSM reafirma o primado da

política sobre a economia, mas não da política estatal por si, e sim da cidadania,

da  participação  dos  diferentes  sujeitos  coletivos,  das  sociedades  civis.  A

entrevistada a seguir  acredita  que a concepção de DH preconizada no FSM

coincide com a sua concepção de DH:

Minha concepção de  direitos  humanos é  a  garantia  de  um mundo
melhor  para  as pessoas, um mundo que garanta  a segurança, que
garanta moradia, alimentação, saúde, educação, direitos iguais entre
homens e mulheres, direitos  iguais  entre  brancos, negros  e  índios,
acesso igualitário aos bens e serviços, é..uma pratica econômica mais
diferenciada, mais humana, mais solidária, direitos humanos, para mim,
passa por todo esse..., acesso à água, à divisão da terra, respeito pelas
pessoas,  enfim,  é  deixar  que  as  pessoas  exerçam  e  vivam  com
qualidade de vida. (entrevistada nº7)

Contudo, a perspectiva social do FSM não se afirma sem enormes tensões. Na

prática, significa valorizar  os diferentes olhares que a diversidade de sujeitos

portadores do Fórum trazem até ele, mesmo que alguns tenham maior visibilidade

que outros por serem ainda pequenos e quase invisíveis.

As (os) As demonstram levar ao FSM as experiências de suas trajetórias pessoais

e profissionais:

Facilmente traímos a nós mesmos, reproduzindo hierarquias de temas e
questões carimbadas por toda uma história de militância política, e não
pelo desejo de repensar tudo, que é o convite que o Fórum nos faz.
(entrevistada nº9). 
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A montagem da parte concertada e planejada da agenda concreta do FSM é

expressão de tais ambigüidades e tensões. Muitas vezes, a velha prática, o velho

olhar, a dificuldade em abrir-se para o novo, tudo isso acaba prevalecendo. É no

outro pólo de atividades do FSM, as atividades propostas pelos delegados e

delegadas, em que a radicalidade da perspectiva social aparece de forma mais

vigorosa. Temos, assim, um desafio para o desenvolvimento futuro  do FSM e

nossa participação, enquanto AS, protagonizando esse espaço, tal como afirma a

entrevistada nº 7 acrescenta:

Os AS é um dos profissionais que mais podem contribuir  dentro do
fórum  porque  temos  uma  bagagem  na  nossa  formação  que  nos
instrumentaliza  de  forma  suficiente  para  estar  contribuindo  e
participando do fórum. 

3.2.3 O compromisso de pensar a “ação”. E os Direitos humanos? 

Por  ser  um  fórum,  o  FSM  é  um  espaço  aberto  de  reflexão,  de  troca,  de

reconhecimento  mútuo  da  nossa  diversidade  como  sujeitos  portadores  de

identidades político-culturais e sonhos, práticas, idéias, propostas e estratégias

para implementá-las. Comporta descobrir,  mapear, valorizar  o que fazemos e

como fazemos, abrindo-nos ao questionamento mútuo de suas possibilidades e

limites.  Supõe  o  confronto  democrático  de  idéias,  elaborando  consensos,

aprofundando e legitimando as divergências. Pensar a ação, a partir  da ação e

para a ação, buscando, criando e fortalecendo conhecimentos úteis politicamente.

É  uma espécie  de  universidade  da  cidadania  mundial.  Sobre  isso  podemos

ilustrar com o depoimento a seguir:

Mas o fórum ele provoca os AS e outros profissionais,ai especialmente
os AS, a repensar  praticas o seu fazer,  o próprio  Serviço Social  o
próprio sentido do Serviço Social significado dessa profissão. O fórum é
provocativo ele faz você repensar sua pratica independente de qual
temática você esteja, ele contribui sim nesse sentido. (...) e eu acho que
o Serviço Social  hoje tem feito  uma discussão sobre o fórum social
dentro das universidades, eu acho que o próprio Brasil descentralizou a
discussão  quando  ele  se  propõe  a  estar  fazendo  essa  discussão
regional, estadual, municipal então eu acho que isso mobiliza pessoas,
mobiliza o AS, então eu acho que nesse sentido isso é muito positivo.
(entrevistada nº7)
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A Carta de Princípios está se revelando a peça-chave na engenharia política do

FSM. Nela estão definidos os valores éticos que preconizam, prevalecendo a

consciência  de  humanidade  e  de  DH  planetário  compartido,  a  busca  pela

efetivação  desses  direitos,  com  base  na  consolidação  da  democracia,  na

liberdade e na defesa intransigente dos DH (princípios fundamentais da prática

dos(as) AS). Não são ideologias que unem AS ao FSM, mas sim tais princípios e

valores.

Dentro de todos os princípios que norteiam a profissão da gente eles
são princípios belíssimos interessantíssimos que a gente não vê em
nenhum código de ética de nenhuma outra  profissão, princípios tão
comprometidos com a emancipação humana. Então a gente defende
liberdade, democracia, equidade, justiça social. Então vejo que estas
perspectivas de direitos humanos estão profundamente vinculadas com
os objetivos do FSM. (entrevistada nº4)

O segredo do ambiente e da energia que se cria no FSM é o fato de que não

substitui  os sujeitos que o compõem ou de se sobrepor a eles. As pessoas se

encontram para se fortalecer mutuamente, dispostas a pensar com radicalidade,

buscando  alternativas  e  modos  de  desenvolvê-las  com  participação  e  co-

responsabilidade de cidadãs e cidadãos do planeta. A obra coletiva é impulsionar

uma  grande  onda  de  mudanças  de  baixo  para  cima,  alimentar  um  grande

movimento de idéias prenhes de ação transformadora, que unem os preceitos

profissionais dos (as) AS numa combinação de valores e princípios éticos comuns

e de respeito à diversidade de propostas e de soluções. Aprendemos com outros

e  outras,  energizando-nos,  “carregando  as  baterias”.  Como o  descrito  pela

entrevistada nº 1:

Eu acho que eu voltei  com mais energia, é como se a gente ficasse
muito envolvida na prática (...) às vezes a gente vai caindo um pouco,
desacreditando em algumas coisas, será que estou dando murro em
ponta de faca? Será que esse trabalho de formiguinha um dia vai mudar
alguma coisa? você vai às vezes ficando um pouco acomodado achando
que não vai conseguir fazer muita coisa, mas quando você vai para o
Fórum você volta  cheio de energia  de novo. Eu  acho que dá  uma
energia muito grande na prática.

Desenvolvemos um sentimento de indignação, face às injustiças sociais junto

com um pensamento crítico sobre a realidade. O horizonte do FSM é o mundo. A
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condição é o engajar pensando com liberdade e paixão. O Fórum não exige pré-

qualificação para tanto, basta a disposição de não se sujeitar  ao pensamento

único,  aos fundamentalismos de  qualquer  espécie,  de  renunciar  ao  uso  da

violência como forma de ação política,

Nos últimos tempos eu tenho procurado trazer para o meu cotidiano a
inclusão de tudo isso que a gente vem tratando na educação popular,
dentro dos movimentos sociais, dos direitos humanos, a aceitação do
outro, essa coisa da tolerância não –violenta. Então isso tem me tocado
muito profundamente. Eu acho que o que o fórum trouxe pra mim foi
essa discussão de como a gente pode lidar com as relações de poder de
uma forma não violenta, isso pra mim foi  uma coisa bem importante.
(entrevistada 2)

Não existe aqueles que sabem e aqueles que não sabem. Há diferentes saberes

em interação. Temos pessoas sábias em profusão. Sabemos reconhecê-las e as

valorizamos, tanto nos testemunhos como nas conferências. Ressalta-se assim o

que a entrevistada nº 4 coloca:

É legal constatar que existe gente falando todas as línguas, sentado na
mesma mesa desde o mais letrado à mulher mais simples da aldeia lá
do Equador irmanados num mesmo ideal, numa mesma perspectiva,
isto é interessante”. 

O importante para as (os) AS é que vivifiquem suas práticas e suas idéias e, ao

mesmo tempo, que elas mesmas cresçam em sua sabedoria, pois necessitamos

de acadêmicos, profissionais e intelectuais, colados à ação. Trata-se de praticar

com radicalidade a liberdade de pensar, valorizando toda idéia, toda prática, toda

ação possível. Buscando criar  uma difícil,  mas necessária, horizontalidade de

pensar  e  de  nos  sentir  sujeitos  de  outro  mundo,  sem  protagonismos

preestabelecidos por atributos de estrutura ou função na sociedade. Acreditando

que

É importante o repensar o cotidiano e a sua prática. Eu acho que o FSM
proporciona isso muito forte como resultado, é você ir vendo como você
está, e ver  que você não está só. Então as pessoas também estão
pensando, agindo e criando possibilidade, oportunidades para um outro
mundo e essa coisa da prática é muito forte, no público e no privado,
individual e coletivo, a garantia da diversidade, as formas como homens
e mulheres trabalham e se relacionam com a natureza, com o mundo.
Eu acho que o fórum é muito importante nesse sentido (entrevistada  nº
7)
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Trata-se  de  pensar  sem  uma  definição  de  centralidade  e  artifícios  de

enquadramento da liberdade e da diversidade. Como espaço político de pensar,

do local ao mundial, sendo a seu modo global, o FSM implica um múltiplo pensar.

Multiplicidade de pensamentos, em primeiro lugar.

Pela emoção da encenação, do canto, da música, da dança, da  imagem, da

celebração, ou pela racionalidade dos argumentos, das conferências, dos ensaios,

das mesas e painéis, dos seminários, das oficinas, tudo pode vir  a ser nossa

forma de pensar a ação, de elaborar e exprimir um pensamento capaz de levar a

ação transformadora e construtora de “outro mundo” .

Esse é o compromisso do FSM enquanto modo de fazer política. Creio que é

compartilhado por ampla maioria, pois do contrário nem existiria o Fórum. Ele é o

que é e tem o impacto que tem por isso mesmo. Manter tal compromisso e dar-lhe

os  instrumentos  adequados  para  que  esse compromisso  seja  garantido  me

parece fundamental.

Mas é uma gigantesca tarefa coletiva, cheia, por  sua vez, de contradições. É

preciso que se reconheça que o FSM e o SS comportam disputas e dependem de

disputas. Sem isso, pensar a ação seria inviável.

Por sermos diversos, temos modos de pensar diferentes e pensarmos diferentes

aspectos da realidade e de ângulos também diferentes, o pensar é carregado de

conflitos. O problema não são as divergências maiores ou menores, mas o modo

como as tratamos enquanto visões e análises, propostas e práticas. Exercer o

confronto de modos de pensar e de idéias dá vida ao FSM. Mas mata o Fórum

desqualificar os e as diferentes e divergentes. Ou seja, não podemos enquadrar o

FSM numa forma de  simplificação de  pensamento  da  maioria,  reproduzindo

qualquer espécie de pensamento único para combater o pensamento único do

neoliberalismo. 
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A ação política nova passa por esse novo modo de pensar, extraindo força da

diversidade que nos constitui, superando protagonismos que são os constituídos

na ação e pela ação, balizada por valores e princípios éticos que têm a liberdade e

os DH como referências.

Entretanto, a plena implementação dos DH é a preocupação maior que atravessa

todos os debates de grandes eixos de trabalho do FSM. Trata-se não só da

questão do acesso aos DH, mas também de sua manutenção e qualidade. O pano

de fundo das discussões foi um cenário mundial de profunda desigualdade entre

povos e cidadãos (ãs), onde as tensões. a cultura  da violência e as diversas

formas de intolerância (entre culturas, raças, crenças, orientação sexual, gênero;

habilidades) são reforçadas pelo processo de globalização econômica  crescente

no mundo. Por outro lado, a mesma globalização foi apontada como estimuladora

de modos de resistência ao pensamento único e na luta contra a intolerância e

pela  cidadania.  Lutas  que  enfatizam  e  reafirmam  o  conceito  de  direitos  e

aumentam a capacidade social de mobilização e de exigibilidade desses direitos.

Em síntese, encontramos nos FSMs três questões que mereceram enfoque:

• interdependência e ou indivisibilidade dos direitos humanos - Foi afirmada a

unidade na luta por um conjunto de direitos, crescente conscientização dos

elos estreitos que unem todos os direitos e necessidade de se reafirmar a

universalidade dos DH sem eliminação das diferenças;

• integração das discussões sobre igualdade - Ênfase dada á conexão entre

igualdade de classe, raça e gênero  –  eliminação de todas as  formas de

dominação -  e as múltiplas dimensões da luta  pela igualdade. Nesta luta

importa discutir  as diferenças. reconhecendo as desigualdades existentes e

exigindo maior  igualdade e justiça. É uma luta  onde homens e mulheres,

governos e sociedade civil precisam estar juntos;

• exigibilidade dos DH — O fortalecimento da justiça globalizada aparece como

ação estratégica  marcadamente  predominante  para  combater  as  diversas

formas  de  violação  dos  direitos  em diferentes  regiões  do  planeta,  com
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destaque para a dependência da comunidade internacional. Foi unânime a

constatação  de  que  os  DH  estão  bem-articulados  nos  discursos  de

governantes e de representantes dos organismos internacionais, mas foram

cooptados de forma burocrática, servindo para legitimar ações, como guerras

preventivas, e por isso em última instância não existem de fato. O mecanismo

mais adequado para se globalizar a justiça e exigir a plena implementação dos

direitos,  apontado  pela  maioria  dos(as)  expositores(as),  foi  a  criação  do

Tribunal  Criminal  Internacional  de DH, visto  como um começo do fim  da

impunidade e única forma de se efetivar os DH.

Segundo, as (os) AS as principais propostas em direção à plena implementação

dos DH passaram pela promoção de ações de pressão internacional, destacando

campanhas. ações afirmativas  em todos os âmbitos e popularização dos DH,

estabelecendo alianças diversas e respeitando diferentes caminhos, O papel da

educação pelos DH foi identificado como forma de torná-los uma realidade, assim

como a vinculação das agendas entre defensores(as) de direitos, articulação de

movimentos,  redes  internacionais  e  transversais  como forma  de  quebrar  o

isolamento e fortalecer as ações.

Pode-se  identificar,  como  uma  grande  convergência,  os  depoimentos  que

colocam a necessidade de se globalizar a justiça e os DH. Já como polêmica,

emerge  o  papel  das  organizações  internacionais,  que  ora  aparece  como

enfraquecido e com pouca possibilidade para resolver os problemas do mundo,

principalmente  no  caso dos  tratados  sobre  a  paz;  ora  ganha vigor  e  uma

expectativa de que a ONU exercerá papel fundamental no controle dos DH e na

implementação dos tratados elaborados até hoje. Foi constatada a urgência de se

fazer uma síntese dos avanços em DH que aponte não só os pontos de chegada,

mas, principalmente, os pontos de partida para uma base de efetivação de ações:

para  que  não  fique  só  no  âmbito  do  social,  mas  que  possa  ser
observado  também  dentro  dos  direitos  econômicos,  o  acesso  ao
trabalho e renda e pra que também a questão cultural  e ambiental
possa ser incorporada, então eu vejo os direitos  humanos de forma
ampliada, olhando os direitos humanos sem restrições.(entrevistada nº
2) 
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Finalmente, a colocação das AS sobre as discussões no FSM apontam para a

urgência dos Estados e da sociedade civil assumirem para si, de forma integrada,

a responsabilidade e o papel de defesa dos DH, indicando a necessidade da

transversalidade e de maior difusão do conceito de DH nos debates promovidos

pelo fórum; assim como uma visão universalizante de homem, e de mundo, tal

como afirma a entrevistada nº 3:

Eu identifico assim, o acesso que eu tive  a essa diversidade trouxe
elementos  de  visão de  homem e de  sociedade, que  facilita  o  meu
entendimento da atuação profissional, facilita  no sentido que eu vou
estar trazendo os elementos da diversidade para o entendimento da
situação problema que eu vou está trabalhando no meu cotidiano, daí
eu abro os horizontes do que eu estou executando e do que eu estou
exercendo. 
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Considerações Finais

A privação fundamental dos direitos humanos se manifesta
primeiro e sobretudo na privação de um lugar no mundo que

torne significativas as opiniões e efetivas as ações.
 (Arendt, 1974, p. 375). 

Não tive  a pretensão de fazer  sobre essa pesquisa alguma generalização; e

tampouco tomá-la como paradigma. Este exercício de reflexão quer   registrar

passos de um longo caminho e, através deste registro, desenvolver uma reflexão

acerca de um espaço público que está sendo construído no Brasil e no Mundo,

nos últimos anos, visando à conquista de direitos, numa sociedade em que esses

direitos são legalmente proclamados mas, na prática, são privilégios de minorias,

especialmente em se tratando de DH.

É fácil  detectar  o amadurecimento dos DH até o referido momento histórico.

Passa-se das noções primitivas de direito natural na Grécia e Roma antigas, ao

significado  mais  evoluído  dado  pelos  ingleses, finalmente,  na  França e  nos

Estados Unidos da América, no final do século XVIII, e no Pós Segunda Guerra

com  a  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos,  quando  estes  direitos

atingem seu apogeu, do  ponto  de vista  jurídico-formal,  para se firmar  como

construção definitivamente  incorporada ao direito  universal.  Nesse sentido, a

noção de que os homens e mulheres são sujeitos portadores de direitos não

nasceu  de  uma  só  vez,  muito  menos  pode  ser  identificada  apenas  com a

modernidade iluminista.

Na verdade, de uma maneira bem genérica, podemos dizer que qualquer noção

legal, ética ou moral que tenha no respeito à vida humana seu traço definidor faz

parte da longa construção do que hoje é identificado como Direitos Humanos.

Portanto,  os  DH  formam  um  conjunto  de  garantias  (positivas,  exigíveis,

judiciáveis) do ponto de vista econômico, social, cultural, político e jurídico - sem

admitir retrocessos por nenhum motivo. Esses direitos são universais, indivisíveis
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e interdependentes e, neste sentido, exigem ações articuladas e consistentes,

estruturais e sustentáveis para a sua consolidação. 

A dificuldade para estabelecer a plataforma ampliada e atualizada dos DH como

uma medida para o que fazer na política e na vida em geral é grande. Persiste

uma atitude instrumentalizadora dos DH, como ilustra muito bem a Guerra do

Iraque. Em países periféricos, especialmente no Brasil, o senso comum identifica

a expressão DH com a "defesa de bandidos", alimentado pelos "formadores de

opinião" da mídia. O embrutecimento do cotidiano poda as esperanças, a boa

vontade e a civilidade. O fim da compreensão moderna sobre o mundo deixa uma

sensação de finitude, de um viver performático e limitado, sem "transcendência"

alguma.

No  SS a  discussão dos  DH  vem ocorrendo,  galgando  seu  espaço desde o

movimento de reconceituação, que marcou os caminhos da profissão de SS na

América Latina no sentido de uma visão crítica de sociedade ancorada no largo

espectro de posicionamentos críticos à dominação capitalista e movimentos anti-

imperialistas, especialmente no que se refere à luta pelos direitos sociais e que se

torna uma bandeira de segmentos importantes da categoria. 

Alusões  aos  direitos  de  cidadania  são  freqüentemente  encontradas  nos

documentos mais importantes produzidos pela categoria profissional nos últimos

25 anos No ideário coletivo dos (as) AS encontramos referências à justiça social,

aos direitos sociais, aos DH, entre outros conceitos. No entanto, os rebatimentos

da  necessidade de efetivação dos DH  nas demandas da profissão coloca a

possibilidade de ampliação dos espaços de discussão restritos privilegiadamente

pelo Direito, passando a se impor como um tema de estudo e pesquisa para os AS

e outros profissionais das ciências humanas e sociais.

Notadamente, as questões no campo dos DH têm que ser entendidas em suas

múltiplas  determinações, sob a atmosfera de uma sociabilidade cuja lógica é

quebrantar continuamente os direitos conquistados pelo homem. Neste sentido, o

estudo e a pesquisa sobre os fundamentos dos valores e princípios éticos e
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políticos que conformam as vertentes teóricas, a regularidade jurídica, o campo

dos direitos, os projetos profissionais e sociais são essenciais para uma profissão

cujo projeto tem por horizonte a efetivação dos direitos e a luta pela construção

de uma nova sociabilidade.

Dessa forma, a intrínseca relação entre a ética e a defesa/garantia dos DH coloca

à  sociedade,  em  especial  aos  pesquisadores  e  trabalhadores  sociais,  a

responsabilidade  de  apreender  esta  realidade  e  propor  estratégias  de

enfrentamento. Neste sentido cremos ser de fundamental importância aproximar

os (as) AS do debate acerca dos DH, da sua natureza, sua doutrina, seus limites e

possibilidades  de  aplicação  e  no  exercício  profissional  na  perspectiva  de

superação da ordem capitalista.  Tal compreensão pressupõe também conhecer

as propostas alternativas formuladas por espaços como o FSM que tal como o SS

tem uma direção pautada na defesa dos DH. 

O FSM lança à tona um imenso leque de iniciativas  desenvolvidas ao longo

destes 6 anos, enquanto grande experimento político já  nos permite  delinear

algumas colocações sobre seu conjunto:

• O FSM é um  espaço,  e não uma  organização.  Ele instaura um lugar  de

encontro,  diálogo,  debate  e  difusão  de  propostas,  troca  de  experiências,

emulação mútua, articulação de agendas de lutas e organização de novos

movimentos. Embora existam cobranças nesse sentido, o Fórum não é nem o

embrião de uma “internacional”, nem uma “direção” dos movimentos que dele

participam. O Cl, a Secretaria e os Comitês Organizadores (CO) dos fóruns

funcionam  como  facilitadores  destes  espaços.  O  Fórum  não  emite

posicionamentos enquanto tal, não há assembléias que votem ou resoluções

finais. Sua vocação é, assim, incorporar de forma pluralista setores cada vez

maiores que se identificam com os objetivos de lutar contra o neoliberalismo, o

imperialismo e a guerra. A diversidade é uma força, e não uma fragilidade do

FSM, e deve ser defendida e reforçada. Quaisquer grupos ou setores dentro

dos fóruns podem se reunir e formalizar quantas declarações, articulações e

posicionamentos queiram, mas eles não comprometem o Fórum como espaço
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nem o Conjunto dos setores que não o subscreveram explicitamente. Não

cabe ao CI  (ou à Secretaria)  emitir  posicionamentos, por  mais justos que

sejam em seu conteúdo, mas criar as condições para que os movimentos e

entidades que participem dos fóruns o façam no interior dos espaços que eles

estabelecem.

• O FSM é um processo,  e não só um evento,  e é parte de um movimento

mais amplo. Com a multiplicação de fóruns, alguns de grande envergadura e

outros  que lhe dão  capilaridade, o FSM se transformou em um processo

mundial.  Ele  ajuda  a  dar  consistência  ao  novo  internacionalismo  que,

abertamente, desde Seattle, vem se espraiando pelo mundo, confrontando a

globalização neoliberal.  Uma identidade  afirmativa  vem se sobrepondo  à

identidade  de  um  movimento  inicialmente  apresentado  como  contra  “a

globalização” - sem nenhum qualificativo. A multiplicação de espaços no FSM

faz  com  que  as  pessoas  se  encontrem  com  muito  mais  freqüência,

estabeleçam laços e relações de confiança e sintam mais necessidade de

articularem suas atuações. Potencializa o ambiente que concretiza a expansão

dos movimentos sociais. Mas se o FSM se identifica com todas as expressões

de resistências e busca de alternativas e quer chamá-las para os espaços que

instaura, não pretende representá-las, embora se torne uma referência cada

vez mais central para o “movimento global”.

• O FSM vem contribuindo para  alterar  o  clima ideológico  do mundo atual,

ajudando a romper com a hegemonia do pensamento e dos valores mercantis,

neoliberais  e  crescentemente  militaristas.  Expressando  a  luta  contra  a

mercantilização  do  mundo  e  se  afirmando  na  oposição  aos  organismos

multilaterais, tanto o movimento global como o FSM souberam responder à

mudança de agenda que a administração George W. Bush, a partir  de seu

unilateralismo e  sua  “guerra  contra  o  terrorismo”  impuseram no  cenário

internacional.  Esta  recuperação de  espaços para  os  valores  e  horizontes

políticos libertários vem se dando, nos fóruns, junto  com um aprendizado

coletivo de como enfrentar os novos desafios que surgem a cada passo na

luta por outro mundo. Isso pode ocorrer porque o FSM está organizado de
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modo a se constituir  em urna experiência pedagógica autônoma para seus

participantes. No Fórum todos podem partilhar suas preocupações, organizar

suas  próprias  atividades  e  participar  de  inúmeras  outras  atividades,

encontrando-se com pessoas de todos os lugares e setores. Se o número

colossal  de  atividades  deixa  uma sensação de  fragmentação, uma  certa

imagem caótica,  também rompe com a  sensação de  isolamento,  infunde

energias  em seus  participantes,  emula  e  transmite  confiança  de  que  as

alternativas ali  apresentadas expressam os anseios de que outro mundo é

possível por parcelas significativas da sociedade e por movimentos de todo o

planeta. Este sentido de vivência é uma característica marcante de todos os

grandes eventos do processo FSM para seus participantes.

• O processo FSM tem,  todavia,  que  lidar  com  contradições  importantes,

constitutivas do que é o Fórum. Essas contradições estruturantes não podem

ser  suprimidas,  nem  superadas,  ao  menos  na  atual  conjuntura  (e

provavelmente por um certo período), devendo ser assumidas como tais e

administradas passo a passo ao longo do processo, elaborando o que elas têm

de  produtivo  e  refreando  seus  elementos  potencialmente  destrutivos.

Vivemos  uma  encruzilhada  histórica,  um  período  de  profundas

transformações  da  sociedade  e  da  política,  e  o  FSM  dá  voz  a  forças

emergentes. A  mais evidente  contradição diz  respeito  á  relação  com  os

partidos políticos. A Carta de Princípios estabelece que partidos, governos e

organizações armadas não são organizadores do FSM nem enviam delegados

para seus eventos. O Fórum opta, assim, por abrigar expressões da sociedade

civil  hoje menos permeadas pela  disputa  de  poder  político,  mas também

menos integradas à defesa do status quo, e que exatamente por isso são as

mais decisivas para uma recomposição estratégica da esquerda mundial. São

elas  que  encaminham as  resistências  e  lutas  fundamentais  em curso  e

impulsionam o debate sobre a construção de alternativas - hoje, de fato, muito

mais do que os partidos políticos de esquerda que reivindicam esta função. O

Fórum pode, dessa forma, dialogar com o quadro de crise da representação

política dos setores ativos na luta por outro mundo. A alternativa de ter  os

partidos integrando hoje o FSM - dado o que é atualmente o quadro partidário
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mundial  -  traria  conseqüências desastrosas para a dinâmica dos fóruns -,

provavelmente  introduziria  tensões inadministráveis.  Mas  o  Fórum não é

isento de contatos com os partidos. Todas as correntes políticas, antigas ou

novas,  presentes  nas  organizações  e  nos  movimentos  acabam  se

expressando no FSM. E, quanto mais estão em sintonia com as lutas e com o

“movimento global’,  mais presença estas correntes têm, por  intermédio de

seus militantes, nos fóruns. Os Fóruns têm organizado espaços paralelos e

alguns tipos de atividades (como as mesas de diálogo e controvérsia) nos

eventos do processo para o debate com partidos, governos, parlamentares e

instituições multilaterais. Mas as tensões existem e permanecerão enquanto

subsistir a crise de representação partidária.

• De outro lado, a relação afirmativa das diferentes propostas políticas  com o

processo FSM,  atuando  segundo  as  regras  estabelecidas  pela  Carta  de

Princípios, é um indicador da sua capacidade de se sintonizar e impulsionar

hoje  o  movimento  global.  Nesse  sentido,  podemos  dizer  que  uma  das

virtualidades do Fórum é justamente que ele pode, na atual etapa histórica,

contribuir,  e muito, para acelerar a recomposição política da esquerda nos

diferentes  terrenos  e,  portanto,  para  superar  a  crise  de  representação

partidária da esquerda. Evidentemente, trabalhar essa dinâmica contraditória

de forma consciente é diferente de defender que os partidos participem hoje

como organizadores dos Fóruns.

• Nesse contexto, o FSM tem atuado como nexo de articulação política geral

dos  movimentos mais amplos. Se o FSM, os movimentos e seus sentidos

políticos são avessos a uma idéia tradicional de direção, isso não elimina a

necessidade de se definirem os rumos a seguir. Desde 2001, com o I FSM, o

que  é  agora  a  Rede  Internacional  de  Movimentos  Sociais  vem

desempenhando um certo papel na articulação do movimento e das lutas.

Notadamente, é certo que novos desafios emergirão a cada momento no processo

FSM. A forma que ele assume determinará a sua condição de catalisador das
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energias de boa parte do movimento global e de espaço central na defesa dos

DH.

Portanto, a participação das (os) AS neste espaço se faz importante e necessária

na medida em que os discursos, os intuitos, as pretensas mudanças, o fôlego

novo para a participação política, para o desejo de transformação (muitas vezes

perdidas no cotidiano profissional/pessoal) faça os profissionais de SS galgarem

novos  horizontes  sem se perderem na  pretensa inércia  das  diretrizes  “pós-

modernas” e os impulsione a almejar uma sociedade mais justa possibilitando o

aprofundamento sobre o significado prático dos DH.

No processo de reflexão sobre o papel do assistente social no FSM, procurou-se

levar  em  consideração  os  momentos  históricos  vivenciados,  destacando  o

agravamento da questão social na sociedade contemporânea, as alterações da

legislação na garantia dos DH e a lógica como se tem estruturado no sistema

capitalista, aumento da exclusão social e violação destes direitos.

Desta forma, ao contextualizar a construção da discussão dos DH no SS a partir

da participação no FSM, deparamo-nos com vários desafios na busca de uma

postura  que  ainda  está  implícita  no  cotidiano  institucional,  ou  seja,  a

materialização do compromisso profissional com o usuário na defesa dos DH,

ultrapassando a questão da legalidade. A presente pesquisa tem como mérito a

identificação de uma visão dos (as) AS, sobre a importância da temática dos DH

na  sua  prática  profissional,  bem  como  a  necessidade  de  aprofundar  esta

discussão na sua formação profissional.

Podemos  inferir  que  os  rebatimentos  na  prática  profissional  através  da

participação das (os) AS no FSM perpassam pela identificação da necessidade de

uma ação mais  fundamentada, de  conhecimento  da  realidade mundial,  mais

crítica no tocante ao papel dos movimentos na construção de um “outro mundo” e

mais  consciente  de  seu  papel  social/profissional  na  efetivação  de  uma

sociabilidade fundamentada nos DH.
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Anexos

Anexo 1

ROTEIRO DE ENTREVISTA

Data _____/_____/_______

INSTITUIÇÃO

Nome da

Instituição:______________________________________________________

Contato:________________________________________________________

_______

Assistente Social: ____________________________________________

Contato:________________________________________________________

_______

Cargo que ocupa na instituição e ou setor em que

trabalha:_______________________

Que atividades você desenvolve?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Tempo de Formação:

(   ) antes de 1886

(   ) entre 1986 e 1993

(   ) após 1993

Período que trabalha como Assistente Social:

(   ) menos de 3 anos

(   ) de 3 a 5 anos

(   )  de 5 a 10 anos 

(   ) mais de 10 anos
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Você  costuma  participar  do  FSM?  Quantas  vezes  participou?  Em  que

ano?___________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________

Que atividades participou?________________

GUIA PARA ENTREVISTA

I. Participação no Fórum Social Mundial

II. Motivos pessoais, políticos e profissionais para participar do Fórum Social

Mundial

III. Motivo para não participar

IV. Elementos que ampliaram sua visão de mundo: conjuntura sócio político

econômica internacional

V. Visão do FSM (implicações sobre o significado e importância do FSM)

VI. Concepção  dos  Assistentes  Sociais  sobre  a  discussão  dos  Direitos

Humanos no Serviço Social

VII. A  concepção sobre a relação entre ética, Direitos humanos, no Serviço

social 

VIII. Opinião sobre  a natureza da participação do (a)  Assistente  Social  no

Fórum Social mundial

IX. Que implicações/ efeitos você identifica a partir  de sua participação no

FSM no seu exercício profissional

X. Que  propostas  você  identificou  no  Fórum  que  trazem  avanços/

contribuições para sua prática na instituição

XI. Como você implementou as discussões e propostas no desenvolvimento

de suas atividades? E como pretende implementar as propostas do Fórum

Social de 2005.   

XII. Informações sobre estas implicações no exercício profissional de outros

Assistentes Sociais

XIII. Como se dar a Discussão dos Direitos Humanos do FSM

XIV. Opinião sobre a discussão dos Direitos humanos no Fórum Social Mundial

XV. Concepção sobre Direitos Humanos
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XVI. Considerações sobre as perspectivas futuras da discussão dos Direitos

humanos no Fórum Social Mundial e a participação do Assistente Social
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Anexo 2

CARTA DE PRINCÍPIOS58 DO FÓRUM SOCIAL MUNDIAL 

1. O  Fórum  Social  Mundial  é  um  espaço  aberto  de  encontro  para  o

aprofundamento da reflexão, o debate democrático de idéias, a formulação de

propostas, a troca livre de experiências e a articulação para ações eficazes, de

entidades e movimentos da sociedade civil que se opõem ao neoliberalismo e

ao domínio do mundo pelo capital  e por qualquer forma de imperialismo, e

estão empenhadas na construção de uma sociedade planetária orientada a

uma relação fecunda entre os seres humanos e destes com a Terra.

2. O Fórum Social Mundial de Porto Alegre foi um evento localizado no tempo e

no espaço. A partir  de agora, na certeza proclamada em Porto Alegre de que

"um outro mundo é possível", ele se torna um processo permanente de busca

e construção de alternativas, que não se reduz aos eventos em que se apóie.

3. O  Fórum  Social  Mundial  é  um  processo  de  caráter  mundial.  Todos  os

encontros  que  se  realizem  como  parte  desse  processo  têm  dimensão

internacional.

4.  As  alternativas  propostas no Fórum Social  Mundial  contrapõem-se a um

processo  de  globalização  comandado  pelas  grandes  corporações

multinacionais e pelos governos e instituições internacionais a serviço de seus

interesses, com a  cumplicidade  de  governos  nacionais.  Elas  visam fazer

prevalecer, como uma nova etapa da história do mundo, uma globalização

solidária que respeite os direitos humanos universais, bem como os de tod@s

@s cidadãos e cidadãs em todas as nações e o meio ambiente, apoiada em

sistemas e instituições internacionais democráticos a serviço da justiça social,

da igualdade e da soberania dos povos. 

5. O Fórum Social Mundial reúne e articula somente entidades e movimentos da

sociedade civil  de todos os países do mundo, mas não pretende ser  uma

instância representativa da sociedade civil mundial. 

58 Aprovada e adotada em São Paulo, em 9 de abril de 2001, pelas entidades que constituem o Comitê de
Organização do Fórum Social Mundial, aprovada com modificações pelo Conselho Internacional do Fórum
Social Mundial no dia 10 de junho de 2001. 
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6. Os encontros do Fórum Social Mundial não têm caráter deliberativo enquanto

Fórum Social Mundial. Ninguém estará, portanto autorizado a exprimir, em

nome do Fórum, em qualquer de suas edições, posições que pretenderiam ser

de  tod@s  @s  seus/suas  participantes.  @s  participantes  não devem ser

chamad@s a tomar decisões, por voto ou aclamação, enquanto conjunto de

participantes do Fórum, sobre declarações ou propostas de ação que @s

engajem a tod@s ou à sua maioria e que se proponham a ser tomadas de

posição do Fórum enquanto Fórum. Ele não se constitui portanto em instancia

de  poder,  a  ser  disputado  pelos  participantes  de  seus  encontros,  nem

pretende  se  constituir  em  única  alternativa  de  articulação  e  ação  das

entidades e movimentos que dele participem. 

7.  Deve ser, no entanto, assegurada, a entidades ou conjuntos de entidades que

participem dos encontros  do Fórum, a liberdade de deliberar,  durante  os

mesmos, sobre declarações e ações que decidam desenvolver, isoladamente

ou de forma articulada com outros participantes. O Fórum Social Mundial se

compromete  a  difundir  amplamente  essas decisões,  pelos  meios  ao  seu

alcance, sem direcionamentos, hierarquizações, censuras e restrições, mas

como deliberações das entidades ou conjuntos de entidades que as tenham

assumido.

8. O Fórum Social Mundial é um espaço plural e diversificado, não confessional,

não governamental e não partidário, que articula de forma descentralizada,

em rede, entidades e movimentos engajados em ações concretas, do nível

local ao internacional, pela construção de um outro mundo.

9.  O Fórum Social Mundial será sempre um espaço aberto ao pluralismo e à

diversidade de engajamentos e atuações das entidades e movimentos que

dele decidam participar, bem como à diversidade de gênero, etnias, culturas,

gerações e capacidades físicas, desde que respeitem esta Carta de Princípios.

Não  deverão  participar  do  Fórum  representações  partidárias  nem

organizações  militares.  Poderão  ser  convidados  a  participar,  em caráter

pessoal, governantes e parlamentares que assumam os compromissos desta

Carta. 

10. O Fórum Social Mundial  se opõe a toda visão totalitária e reducionista da

economia, do desenvolvimento e da história e ao uso da violência como meio
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de controle social pelo Estado. Propugna pelo respeito aos Direitos Humanos,

pela  prática  de  uma  democracia  verdadeira,  participativa,  por  relações

igualitárias, solidárias  e pacíficas entre  pessoas, etnias, gêneros e povos,

condenando todas as formas de dominação assim como a sujeição de um ser

humano pelo outro.

11. O Fórum Social Mundial, como espaço de debates, é um movimento de idéias

que estimula a reflexão, e a disseminação transparente dos resultados dessa

reflexão, sobre os mecanismos e instrumentos da dominação do capital, sobre

os meios e ações de resistência e superação dessa dominação, sobre as

alternativas propostas para resolver os problemas de exclusão e desigualdade

social  que  o  processo  de  globalização  capitalista,  com  suas  dimensões

racistas,  sexistas  e  destruidoras  do  meio  ambiente  está  criando,

internacionalmente e no interior dos países. 

12. O Fórum Social Mundial, como espaço de troca de experiências, estimula o

conhecimento e o reconhecimento mútuo das entidades e movimentos que

dele  participam,  valorizando  seu  intercâmbio,  especialmente  o  que  a

sociedade está construindo  para  centrar  a atividade econômica e a ação

política no atendimento das necessidades do ser  humano e no respeito  à

natureza, no presente e para as futuras gerações. 

13.  O Fórum Social Mundial, como espaço de articulação, procura fortalecer e

criar  novas  articulações  nacionais  e  internacionais  entre  entidades  e

movimentos da sociedade, que aumentem, tanto na esfera da vida pública

como da vida  privada, a capacidade de resistência social  não violenta ao

processo de desumanização que o mundo está vivendo e à violência usada

pelo Estado, e reforcem as iniciativas humanizadoras em curso pela ação

desses movimentos e entidades.

14.  O  Fórum  Social  Mundial  é  um  processo que  estimula  as  entidades  e

movimentos que dele participam a situar suas ações, do nível local ao nacional

e  buscando  uma  participação  ativa  nas  instâncias  internacionais,  como

questões de cidadania planetária, introduzindo na agenda global as práticas

transformadoras que estejam experimentando na construção de um mundo

novo solidário. 
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Anexo 3

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros

da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da

liberdade, da justiça e da paz no mundo.

Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultam

em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento

de um mundo em que os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da

liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a

mais alta aspiração do homem comum.

Considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado

de Direito, para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião

contra a tirania e a opressão.

Considerando  essencial  promover  o  desenvolvimento  de  relações amistosas

entre as nações.

Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos

direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na

igualdade de direitos dos homens e das mulheres, e que decidiram promover o

progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla.

Considerando  que  os Estados-Membros  se comprometeram a  promover,  em

cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e

liberdades fundamentais e a observância desses direitos e liberdades.

Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da

mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso.

A Assembléia Geral proclama:

A presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum

a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que

cada  indivíduo  e  cada  órgão  da  sociedade,  tendo  sempre  em mente  esta

Declaração,  se esforce,  através  do ensino e da educação,  por  promover  o

respeito  a  esses  direitos  e  liberdades,  e,  pela  adoção  de  medidas

progressivas  de  caráter  nacional  e  internacional,  por  assegurar  o  seu
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reconhecimento  e  a  sua  observância  universais  e  efetivos,  tanto  entre  os

povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios

sob sua jurisdição.

Artigo 1º

Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de

razão e consciência e devem agir  em relação umas às outras com espírito de

fraternidade.

Artigo2º

Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas

nesta Declaração, sem distinção de qualquer  espécie, seja de raça, cor, sexo,

língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social,

riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.

Não será tampouco feita qualquer 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.

Artigo 3º

Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.

Artigo 4º

Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de

escravos serão proibidos em todas as suas formas.

Artigo 5º

Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano

ou degradante.

Artigo 6º

Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa

perante a lei.

Artigo 7º

Todos são iguais perante a lei  e têm direito, sem qualquer  distinção, 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.
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Artigo 8º

Toda pessoa tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio

efetivo  para  os  atos  que  violem  os  direitos  fundamentais  que  lhe  sejam

reconhecidos pela constituição ou pela lei.

Artigo 9º

Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.

Artigo 10º

Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por

parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir  de seus direitos e

deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.

Artigo 11

§1. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida

inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em

julgamento  público  no qual  lhe tenham sido asseguradas todas as garantias

necessárias à sua defesa.

§2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento,

não constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Tampouco será

imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável

ao ato delituoso.

Artigo 12

Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu

lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda

pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.

Artigo13

§1. Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das

fronteiras de cada Estado.

§2. Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este

regressar.

Artigo 14

§1. Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo

em outros países.
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§2. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente

motivada por crimes de direito

comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas.

Artigo 15

§1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade.

§2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito

de mudar de nacionalidade.

Artigo 16

Os  homens  e  mulheres  de  maior  idade,  sem  qualquer  restrição  de  raça,

nacionalidade ou religião, têm o direito  de contrair  matrimônio e fundar  uma

família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua

dissolução.

§1. O casamento não será válido senão como o livre e pleno consentimento dos

nubentes.

§2. A  família é o núcleo natural  e fundamental  da sociedade e tem direito  à

proteção da sociedade e do Estado.

Artigo 17

§1. Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros.

§2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade.

Artigo 18

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

direito  inclui  a  liberdade  de  mudar  de  religião  ou  crença e  a  liberdade  de

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

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

Artigo 19

Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a

liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir

informações e idéias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.

Artigo 20

§1. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas.

§2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.

Artigo 21
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§1. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente

ou por intermédio de representantes livremente escolhidos.

§2. Toda pessoa tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país.

§3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta vontade será

expressa em eleições periódicas e legítimas, por  sufrágio  universal,  por  voto

secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto.

Artigo 22

Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito  à segurança social e à

realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional de acordo com a

organização e  recursos  de  cada Estado,  dos  direitos  econômicos, sociais  e

culturais  indispensáveis  à  sua dignidade e ao livre  desenvolvimento  da sua

personalidade.

Artigo 23

§1. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições

justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego.

§2. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por

igual trabalho.

§3. Toda pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória,

que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a

dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de

proteção social.

§4. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a

proteção de seus interesses.

Artigo 24

Toda pessoa tem direito  a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das

horas de trabalho e a férias periódicas remuneradas.

Artigo 25

§1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua

família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados

médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de

desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos

meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.
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§2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais.

Todas as crianças, nascidas dentro ou fora de matrimônio, gozarão da mesma

proteção social.

Artigo 26

§1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos

nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A

instrução  técnico-profissional  será  acessível  a  todos,  bem como a  instrução

superior, esta baseada no mérito.

§2.  A  instrução  será  orientada  no  sentido  do  pleno  desenvolvimento  da

personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e

pelas  liberdades  fundamentais.  A  instrução  promoverá  a  compreensão,  a

tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e

coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz.

§3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será

ministrada a seus filhos.

Artigo 27

§1. Toda  pessoa tem  o  direito  de  participar  livremente  da  vida  cultural  da

comunidade, de fruir  as artes e de participar  do processo científico e de seus

benefícios.

§2.  Toda  pessoa tem  direito  à  proteção dos  interesses  morais  e  materiais

decorrentes de qualquer  produção científica, literária ou artística da qual  seja

autor.

Artigo 28

Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e

liberdades  estabelecidos  na  presente  Declaração  possam  ser  plenamente

realizados.

Artigo 29

§1. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno

desenvolvimento de sua personalidade é possível.

§2. No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita apenas

às limitações determinadas por  lei,  exclusivamente com o fim  de assegurar  o

devido  reconhecimento  e  respeito  dos direitos  e liberdades de outrem e de
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satisfazer às justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma

sociedade democrática.

§3. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos

contrariamente aos propósitos e princípios das Nações Unidas.

Artigo 30

Nenhuma disposição da  presente  Declaração pode ser  interpretada  como o

reconhecimento  a  qualquer  Estado,  grupo  ou  pessoa, do  direito  de  exercer

qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer

dos direitos e liberdades aqui estabelecidos.
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Anexo 4

PACTO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS ECONÓMICOS, SOCIAIS E

CULTURAIS59 

Preâmbulo 

Os Estados Partes no presente Pacto: 
Considerando que, em conformidade com os princípios enunciados na Carta das
Nações Unidas, o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da
família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui  o fundamento
da liberdade, da justiça e da paz no Mundo; 
Reconhecendo  que  estes direitos  decorrem da dignidade inerente  à pessoa
humana; 
Reconhecendo  que, em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos
do Homem, o ideal do ser humano livre, liberto do medo e da miséria não pode ser
realizado  a  menos  que  sejam criadas  condições  que  permitam  a  cada  um
desfrutar dos seus direitos econômicos, sociais e culturais, bem como dos seus
direitos civis e políticos; 
Considerando que a Carta das Nações Unidas impõe aos Estados a obrigação de
promover o respeito universal e efetivo dos direitos e liberdades do homem; 
Tomando em consideração  o fato de que o indivíduo tem deveres para com
outrem e para com a coletividade à qual pertence e é chamado a esforçar-se pela
promoção e respeito dos direitos reconhecidos no presente Pacto, 
Acordam nos seguintes artigos: 
PRIMEIRA PARTE 
ARTIGO 1.º 
1. Todos os povos tem o direito a dispor deles mesmos. Em virtude deste direito,
eles determinam livremente o seu estatuto político e asseguram livremente o seu
desenvolvimento econômico, social e cultural. 
2. Para atingir  os seus fins, todos os povos podem dispor livremente das suas
riquezas e dos seus recursos naturais, sem prejuízo das obrigações que decorrem
da cooperação econômica internacional, fundada sobre o princípio do interesse
mútuo e do direito internacional. Em nenhum caso poderá um povo ser privado
dos seus meios de subsistência. 
3.  Os  Estados  Partes  no  presente  Pacto,  incluindo  aqueles  que  têm
responsabilidade pela administração dos territórios não autônomos e territórios
sob tutela, devem promover a realização do direito dos povos a disporem deles
mesmos e respeitar esse direito, em conformidade com as disposições da Carta
das Nações Unidas. 
SEGUNDA PARTE 
ARTIGO 2.º 
1. Cada um dos Estados Partes no presente Pacto compromete-se a agir, quer
com o seu próprio esforço, quer com a assistência e cooperação internacionais,

59  Adoptado e aberto à assinatura, ratificação e adesão pela Assembleia Gerak na sua Resolução 2200 A
(XXI) de 16 de Dezembro de 1966. Entrada em vigor na ordem internacional: 3 de janeiro de 1976, de
acordo com o disposto no artigo 27.º 
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especialmente nos planos econômico e técnico, no máximo dos seus recursos
disponíveis, de modo a assegurar progressivamente o pleno exercício dos direitos
reconhecidos no presente Pacto por todos os meios apropriados, incluindo em
particular por meio de medidas legislativas. 
2. Os Estados Partes  no presente  Pacto comprometem-se a garantir  que os
direitos nele enunciados serão exercidos sem discriminação alguma baseada em
motivos de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou qualquer  outra
opinião, origem nacional ou social, fortuna, nascimento, qualquer outra situação. 
3. Os países em vias de desenvolvimento, tendo em devida conta os direitos do
homem e a respectiva economia nacional, podem determinar  em que medida
garantirão os direitos econômicos no presente Pacto a não nacionais. 
ARTIGO 3.º 
Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a assegurar o direito igual
que têm o homem e a mulher ao gozo de todos os direitos econômicos, sociais e
culturais enumerados no presente Pacto. 
ARTIGO 4.º 
Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem que, no gozo dos direitos
assegurados pelo Estado, em conformidade com o presente Pacto, o Estado só
pode submeter esses direitos às limitações estabelecidas pela lei, unicamente na
medida compatível com a natureza desses direitos e exclusivamente com o fim de
promover o bem-estar geral numa sociedade democrática. 
ARTIGO 5.º 
1. Nenhuma disposição do presente Pacto pode ser interpretada como implicando
para um Estado, uma coletividade ou um indivíduo qualquer direito de se dedicar
a uma atividade ou de realizar  um ato visando a destruição dos direitos  ou
liberdades reconhecidos no presente Pacto ou a limitações mais amplas do que
as previstas no dito Pacto. 
2.  Não  pode  ser  admitida  nenhuma  restrição  ou  derrogação  aos  direitos
fundamentais do homem reconhecidos ou em vigor, em qualquer país, em virtude
de leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob o pretexto de que o presente
Pacto não os reconhece ou reconhece-os em menor grau. 
TERCEIRA PARTE 
ARTIGO 6.º 
1. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito ao trabalho, que
compreende o direito que têm todas as pessoas de assegurar a possibilidade de
ganhar a sua vida por meio de um trabalho livremente escolhido ou aceite, e
tomarão medidas apropriadas para salvaguardar esse direito. 
2. As medidas que cada um dos Estados Partes no presente Pacto tomará com
vista  a assegurar  o pleno exercício deste direito  devem incluir  programas de
orientação técnica e profissional, a elaboração de políticas e de técnicas capazes
de garantir  um desenvolvimento econômico, social  e cultural  constante e um
pleno emprego produtivo  em condições que garantam o gozo das liberdades
políticas e econômicas fundamentais de cada indivíduo. 
ARTIGO 7.º 
Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de todas as pessoas
de  gozar  de  condições de  trabalho justas  e  favoráveis,  que  assegurem em
especial: 
a) Uma remuneração que proporcione, no mínimo, a todos os trabalhadores; 

143



i) Um salário eqüitativo e uma remuneração igual para um trabalho de valor igual,
sem nenhuma distinção, devendo, em particular,  às mulheres ser  garantidas
condições de trabalho não inferiores àquelas de que beneficiam os homens, com
remuneração igual para trabalho igual; 
ii)  Uma existência  decente  para  eles  próprios  e  para  as  suas  famílias,  em
conformidade com as disposições do presente Pacto; 
b) Condições de trabalho seguras e higiênicas; 
c) Iguais  oportunidades para todos de promoção no seu trabalho à categoria
superior apropriada, sujeito a nenhuma outra consideração além da antiguidade
de serviço e da aptidão individual; 
d) Repouso, lazer e limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas
pagas, bem como remuneração nos dias de feriados públicos. 
ARTIGO 8.º 
1. Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a assegurar: 
a) O direito  de todas as pessoas de formarem sindicatos e de se filiarem no
sindicato  da  sua  escolha,  sujeito  somente  ao  regulamento  da  organização
interessada, com vista a favorecer e proteger os seus interesses econômicos e
sociais. O exercício deste direito não pode ser objeto de restrições, a não ser
daquelas previstas na lei e que sejam necessárias numa sociedade democrática,
no interesse da segurança nacional ou da ordem pública, ou para proteger os
direitos e as liberdades de outrem; 
b) O direito dos sindicatos de formar federações ou confederações nacionais e o
direito  destas  de  formarem  ou  de  se  filiarem  às  organizações  sindicais
internacionais; 
c) O direito  dos sindicatos de exercer livremente a sua atividade, sem outras
limitações além das previstas na lei, e que sejam necessárias numa sociedade
democrática, no interesse da segurança social  ou da ordem pública  ou para
proteger os direitos e as liberdades de outrem; 
d) O direito de greve, sempre que exercido em conformidade com as leis de cada
país. 
2. O presente artigo não impede que o exercício desses direitos seja submetido a
restrições  legais  pelos  membros  das  forças  armadas,  da  policia  ou  pelas
autoridades da administração pública. 
3.  Nenhuma disposição do  presente  artigo  autoriza  aos  Estados  Partes  na
Convenção  de  1948  da  Organização  Internacional  do  Trabalho,  relativa  à
liberdade sindical e à proteção do direito sindical, a adotar medidas legislativas,
que prejudiquem ou a aplicar a lei de modo a prejudicar as garantias previstas na
dita Convenção. 
ARTIGO 9.º 
Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de todas as pessoas à
segurança social, incluindo os seguros sociais. 
ARTIGO 10.º 
Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem que: 
1. Uma proteção e uma assistência mais amplas possíveis serão proporcionadas à
família,  que  é  o  núcleo  elementar  natural  e  fundamental  da  sociedade,
particularmente com vista à sua formação e no tempo durante o qual ela tem a
responsabilidade de criar e educar os filhos. O casamento deve ser livremente
consentido pelos futuros esposos. 
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2. Uma proteção especial deve ser dada às mães durante um período de tempo
razoável  antes  e  depois  do  nascimento  das  crianças.  Durante  este  mesmo
período as mães trabalhadoras devem beneficiar de licença paga ou de licença
acompanhada de serviços de segurança social adequados. 
3.  Medidas  especiais  de  proteção e  de  assistência  devem ser  tomadas em
benefício  de  todas  as  crianças  e  adolescentes,  sem  discriminação  alguma
derivada de razões de paternidade ou outras. Crianças e adolescentes devem ser
protegidos contra a exploração econômica e social. O seu emprego em trabalhos
de natureza a comprometer a sua moralidade ou a sua saúde, capazes de pôr em
perigo a sua vida, ou de prejudicar  o seu desenvolvimento  normal  deve ser
sujeito à sanção da lei. Os Estados devem também fixar os limites de idade abaixo
dos quais o emprego de mão-de-obra infantil  será interdito e sujeito às sanções
da lei. 
ARTIGO 11.º 
1.  Os Estados Partes  no  presente  Pacto  reconhecem o direito  de  todas  as
pessoas a um nível de vida suficiente para si e para as suas famílias, incluindo
alimentação, vestuário e alojamento suficientes, bem como a um melhoramento
constante das suas condições de existência. Os Estados Partes tomarão medidas
apropriadas destinadas a assegurar a realização deste direito reconhecendo para
este efeito a importância essencial de uma cooperação internacional livremente
consentida. 
2. Os Estados Partes do presente Pacto, reconhecendo o direito fundamental de
todas as pessoas de estarem ao abrigo da fome, adotarão individualmente e por
meio da cooperação internacional as medidas necessárias, incluindo programas
concretos: 
a) Para melhorar os métodos de produção, de conservação e de distribuição dos
produtos  alimentares  pela  plena  utilização  dos  conhecimentos  técnicos  e
científicos,  pela  difusão  de  princípios  de  educação  nutricional  e  pelo
desenvolvimento ou a reforma dos regimes agrários, de maneira a assegurar da
melhor forma a valorização e a utilização dos recursos naturais; 
b) Para assegurar uma repartição eqüitativa dos recursos alimentares mundiais
em relação às necessidades, tendo em conta os problemas que se põem tanto aos
países importadores como aos países exportadores de produtos alimentares. 
ARTIGO 12.º 
1.  Os Estados Partes  no  presente  Pacto  reconhecem o direito  de  todas  as
pessoas de gozar do melhor estado de saúde física e mental possível de atingir. 
2. As medidas que os Estados Partes no presente Pacto tomarem com vista a
assegurar  o  pleno  exercício  deste  direito  deverão compreender  as  medidas
necessárias para assegurar: 
a)  A  diminuição da  mortalidade  e  da  mortalidade  infantil,  bem como o  são
desenvolvimento da criança; 
b)  O melhoramento de todos os aspectos de higiene do meio ambiente e da
higiene industrial; 
c)  A  profilaxia,  tratamento  e  controlo  das  doenças  epidêmicas,  endêmicas,
profissionais e outras; 
d)  A  criação de condições próprias a assegurar  a todas as pessoas serviços
médicos e ajuda médica em caso de doença. 
ARTIGO 13.º 
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1. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda a pessoa à
educação. Concordam que a educação deve visar ao pleno desenvolvimento da
personalidade humana e do sentido da sua dignidade e reforçar o respeito pelos
direitos do homem e das liberdades fundamentais. Concordam também que a
educação deve habilitar  toda  a  pessoa a  desempenhar  um papel  útil  numa
sociedade livre,  promover  compreensão, tolerância e amizade entre  todas as
nações e grupos, raciais,  étnicos e religiosos, e favorecer  as atividades das
Nações Unidas para a conservação da paz. 
2. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem que, a fim de assegurar o
pleno exercício deste direito: 
a) O ensino primário deve ser obrigatório e acessível gratuitamente a todos; 
b)  O  ensino  secundário,  nas  suas  diferentes  formas,  incluindo  o  ensino
secundário técnico e profissional, deve ser generalizado e tomado acessível a
todos  por  todos  os  meios  apropriados  e  nomeadamente  pela  instauração
progressiva da educação gratuita; 
c) O ensino superior deve ser tomado acessível a todos em plena igualdade, em
função  das  capacidades  de  cada  um,  por  todos  os  meios  apropriados  e
nomeadamente pela instauração progressiva da educação gratuita; 
d) A educação de base deve ser encorajada ou intensificada, em toda a medida
do possível, para as pessoas que não receberam instrução primária ou que não a
receberam até ao seu termo; 
e) É necessário prosseguir  ativamente o desenvolvimento de uma rede escolar
em todos os escalões, estabelecer um sistema adequado de bolsas e melhorar de
modo contínuo as condições materiais do pessoal docente. 
3. Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade
dos pais ou, quando tal for o caso, dos tutores legais de escolher para seus filhos
(ou pupilos) estabelecimentos de ensino diferentes dos poderes públicos, mas
conformes às normas mínimas que  podem ser  prescritas  ou  aprovadas pelo
Estado em matéria de educação, e de assegurar a educação religiosa e moral de
seus filhos (ou pupilos) em conformidade com as suas próprias convicções. 
4. Nenhuma disposição do presente artigo deve ser interpretada como limitando a
liberdade dos indivíduos e das pessoas morais de criar e dirigir estabelecimentos
de ensino, sempre sob reserva de que os princípios enunciados no parágrafo 1 do
presente artigo sejam observados e de que a educação proporcionada nesses
estabelecimentos seja conforme às normas mínimas prescritas pelo Estado. 
ARTIGO 14.º 
Todo o Estado Parte no presente Pacto que, no momento em que se toma parte,
não pôde assegurar ainda no território metropolitano ou nos territórios sob a sua
jurisdição ensino  primário  obrigatório  e gratuito  compromete-se a elaborar  e
adotar, num prazo de dois anos, um piano detalhado das medidas necessárias
para realizar progressivamente, num número razoável de anos, fixados por esse
piano, a aplicação do principio  do ensino primário obrigatório  e gratuito  para
todos. 
ARTIGO 15.º 
1. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem a todos o direito: 
a) De participar na vida cultural; 
b) De beneficiar do progresso cientifico e das suas aplicações; 
c) De beneficiar da proteção dos interesses morais e materiais que decorrem de
toda a produção cientifica, literária ou artística de que cada um é autor. 
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2. As medidas que os Estados Partes no presente Pacto tomarem com vista a
assegurarem o pleno exercido deste direito  deverão compreender as que são
necessárias para assegurar  a manutenção, o desenvolvimento e a difusão da
ciência e da cultura. 
3. Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade
indispensável à investigação científica e às atividades criadoras. 
4. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem os benefícios que devem
resultar do encorajamento e do desenvolvimento dos contactos internacionais e
da cooperação no domínio da ciência e da cultura. 
QUARTA PARTE 
ARTIGO 16.º 
1.  Os Estados Partes  no  presente  Pacto  comprometem-se a apresentar,  em
conformidade com as disposições da presente parte do Pacto, relatórios sobre as
medidas que tiverem adotado e sobre os progressos realizados com vista  a
assegurar o respeito dos direitos reconhecidos no Pacto. 
2: 
a) Todos os relatórios serão dirigidos ao Secretário-Geral das Nações Unidas,
que transmitirá cópias deles ao Conselho Econômico e Social, para apreciação,
em conformidade com as disposições do presente Pacto; 
b) O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas transmitirá igualmente
às agências especializadas cópias dos relatórios, ou das partes pertinentes dos
relatórios, enviados pelos Estados Partes no presente Pacto que são igualmente
membros  das  referidas  agências  especializadas,  na  medida  em  que  esses
relatórios,  ou  partes  de  relatórios,  tenham relação a questões relevantes  da
competência  das  mencionadas  agências  nos  termos  dos  seus  respectivos
instrumentos constitucionais. 
ARTIGO 17.º 
1. Os Estados Partes no presente Pacto apresentarão os seus relatórios por
etapas, segundo um programa a ser estabelecido pelo Conselho Econômico e
Social, no prazo de um ano a contar da data da entrada em vigor do presente
Pacto, depois de ter consultado os Estados Partes e as agências especializadas
interessadas. 
2. Os relatórios podem indicar os fatores e as dificuldades que impedem estes
Estados de desempenhar plenamente as obrigações previstas no presente Pacto.
3.  No  caso  em  que  informações  relevantes  tenham  já  sido  transmitidas  à
Organização das Nações Unidas ou a uma agência especializada por um Estado
Parte no Pacto, não será necessário reproduzir  as ditas informações e bastará
uma referência precisa a essas informações. 
ARTIGO 18.º 
Em virtude das responsabilidades que lhe são conferidas pela Carta das Nações
Unidas no domínio dos direitos  do homem e das liberdades fundamentais, o
Conselho  Econômico  e  Social  poderá  concluir  arranjos  com  as  agências
especializadas, com vista à apresentação por estas de relatórios relativos aos
progressos realizados na observância das disposições do presente Pacto que
entram no quadro das suas atividades. Estes relatórios poderão compreender
dados sobre as decisões e recomendações adotadas pelos órgãos competentes
das agências especializadas sobre a referida questão da observância. 
ARTIGO 19.º 
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O Conselho Econômico e Social pode enviar à Comissão dos Direitos do Homem
para fins de estudo e de recomendação de ordem geral ou para informação, se for
caso disso, os relatórios respeitantes aos direitos do homem transmitidos pelos
Estados, em conformidade com os artigos 16.º e 17.º e os relatórios respeitantes
aos  direitos  do  homem  comunicados  pelas  agências  especializadas  em
conformidade com o artigo 18.º 
ARTIGO 20.º 
Os Estados Partes no presente Pacto e as agências especializadas interessadas
podem apresentar ao Conselho Econômico e Social observações sobre todas as
recomendações de ordem geral feitas em virtude do artigo 19.º, ou sobre todas as
menções de  uma recomendação de ordem geral  figurando  num relatório  da
Comissão dos Direitos do Homem ou em todos os documentos mencionados no
dito relatório. 
ARTIGO 21.º 
O  Conselho  Econômico  e  Social  pode  apresentar  de  tempos  a  tempos  à
Assembléia  Geral  relatórios  contendo recomendações de caráter  geral  e  um
resumo das informações recebidas dos Estados Partes no presente Pacto e das
agências especializadas sobre as medidas tomadas e os progressos realizados
com vista  a assegurar  o respeito geral  dos direitos reconhecidos no presente
Pacto. 
ARTIGO 22.º 
O Conselho Econômico e Social  pode levar  à atenção dos outros  órgãos da
Organização das Nações Unidas, dos seus órgãos subsidiários e das agências
especializadas  interessadas  que  se  dedicam  a  fornecer  assistência  técnica
quaisquer  questões suscitadas  pelos  relatórios  mencionados  nesta  parte  do
presente Pacto e que possa ajudar estes organismos a pronunciarem-se, cada um
na  sua  própria  esfera  de  competência  sobre  a  oportunidade  de  medidas
internacionais capazes de contribuir  para a execução efetiva e progressiva do
presente Pacto. 
ARTIGO 23.º 
Os Estados Partes no presente  Pacto concordam que as medidas de ordem
internacional destinadas a assegurar a realização dos direitos reconhecidos no
dito Pacto incluem métodos, tais como a conclusão de convenções, a adoção de
recomendações, a prestação de assistência técnica e a organização, em ligação
com os Governos interessados, de reuniões regionais e de reuniões técnicas,
para fins de consulta e de estudos. 
ARTIGO 24.º 
Nenhuma disposição do presente Pacto deve ser interpretada como atentando
contra as disposições da Carta das Nações Unidas e dos estatutos das agências
especializadas  que  definem  as  respectivas  responsabilidades  dos  diversos
órgãos da Organização das Nações Unidas e das agencias especializadas no que
respeita às questões tratadas no presente Pacto. 
ARTIGO 25.º 
Nenhuma disposição do presente Pacto será interpretada como atentando contra
o direito inerente a todos os povos de gozar e a usufruir plena e livremente das
suas riquezas e recursos naturais. 
QUINTA PARTE 
ARTIGO 26.º 
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1. O presente Pacto está aberto à assinatura de todos os Estados Membros da
Organização das Nações Unidas ou membros de qualquer  das suas agências
especializadas, de todos os Estados Partes no Estatuto do Tribunal Internacional
de Justiça, bem como de todos os outros Estados convidados pela Assembléia
Geral das Nações Unidas a tomarem-se partes no presente Pacto. 
2. O presente Pacto está sujeito  a ratificação. Os instrumentos de ratificação
serão depositados junto do Secretário-geral da Organização das Nações Unidas. 
3. O presente Pacto será aberto  à adesão de todos os Estados referidos no
parágrafo 1 do presente artigo. 
4.  A  adesão far-se-à  pelo  depósito  de  um instrumento  de  adesão junto  do
Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas. 
5. O Secretário-Geral  da Organização das Nações Unidas informará todos os
Estados que  assinaram o  presente  Pacto  ou  que  a  ele  aderirem acerca do
depósito de cada instrumento de ratificação ou de adesão. 
ARTIGO 27.º 
1. O presente Pacto entrará em vigor três meses após a data do depósito junto do
Secretário-geral  da  Organização  das  Nações  Unidas  do  trigésimo  quinto
instrumento de ratificação ou de adesão. 
2. Para cada um dos Estados que ratificarem o presente Pacto ou a ele aderirem
depois do depósito do trigésimo quinto instrumento de ratificação ou de adesão, o
dito  Pacto entrará em vigor  três meses depois da data do depósito por  esse
Estado do seu instrumento de ratificação ou de adesão. 
ARTIGO 28.º 
As  disposições do  presente  Pacto  aplicam-se,  sem quaisquer  limitações ou
exceções, a todas as unidades constitutivas dos Estados Federais. 
ARTIGO 29.º 
1. Todo o Estado Parte no presente Pacto pode propor uma emenda e depositar o
respectivo texto junto do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas. O
Secretário-Geral  transmitira  então todos os projetos de emenda aos Estados
Partes  no  presente  Pacto,  pedindo-lhes  que  indiquem  se  desejam  que  se
convoque uma conferência de Estados Partes para examinar essas projetos e
submetê-los à votação. Se um terço, pelo menos, dos Estados se declararem a
favor  desta  convocação, o  Secretário-Geral  convocará  a  conferência  sob  os
auspícios da Organização das Nações Unidas. Toda a emenda adotada pela
maioria dos Estados presentes e votantes na conferência será submetida para
aprovação à Assembleia Geral das Nações Unidas. 
2. As emendas entrarão em vigor quando aprovadas pela Assembléia Geral das
Nações  Unidas  e  aceites,  em  conformidade  com  as  respectivas  regras
constitucionais, por uma maioria de dois terços dos Estados Partes no presente
Pacto. 
3. Quando as emendas entram em vigor, elas vinculam os Estados Partes que as
aceitaram,  ficando  os  outros  Estados  Partes  ligados  pelas  disposições  do
presente Pacto e por todas as emendas anteriores que tiverem aceite. 
ARTIGO 30.º 
Independentemente das notificações previstas no parágrafo 5 do artigo 26.º, o
Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas informará todos os Estados
visados no parágrafo 1 do dito artigo: 
a) Acerca das assinaturas apostas ao presente Pacto e acerca dos instrumentos
de ratificação e de adesão depositados em conformidade com o artigo 26.º; 
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b) Acerca da data em que o presente Pacto entrar em vigor em conformidade com
o artigo 27.º e acerca da data em que entrarão em vigor as emendas previstas no
artigo 29.º 
ARTIGO 31.º 
1. O presente Pacto, cujos textos em inglês, chinês, espanhol, francês e russo
fazem igual fé, será depositado nos arquivos das Nações Unidas. 
2.  O Secretário-geral  da  Organização das  Nações Unidas  transmitira  cópias
certificadas do presente Pacto a todos os Estados visados no artigo 26.º 
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