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RESUMO

A monografia visa estabelecer conexões e diálogos entre a agenda social das Nações Unidas

(ONU) construída ao longo do século XX e a pauta da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de nº

9.632 de 1996, como uma política pública no âmbito da educação brasileira, com ênfase no

recorte histórico das mobilizações para sua implementação. Duas são questões norteadoras da

monografia: Como a agenda social da ONU responde as demandas causadas por um século

XX marcado por conflitos e transformações sociais? Em que medida as Conferências da ONU

sobre a agenda social influenciam as pautas da LDB 9.632 de 1996? Trata-se de uma revisão

bibliográfica crítica e histórica fundamentada nas reflexões a respeito de como as principais

transformações  políticas  e  econômicas  a  nível  nacional  influenciam  a  formação  de  dos

direitos humanos e, por conseguinte, o efeito das pautas sociais na formulação de políticas

públicas de proteção e expansão de direitos sociais. Os relatórios das Conferências da ONU

sobre Direitos Humanos de Teerã de 1968, de Genebra de 1978 sobre Racismo, a Conferência

da UNESCO de 1978 em Paris a respeito da Educação e a Conferência de Viena em 1993,

bem  como  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  de  1996  serviram  para

aproximação entre as temáticas sobre a agenda social dos anos 70 até os anos 2000 no âmbito

da ONU e as linhas de políticas apresentadas na LDB. Parte-se do suposto de que a agenda de

políticas de proteção social tem sido um tema central nas discussões internacionais desde o

contexto do pós Segunda Guerra, fomentando o desenvolvimento econômico e social dos anos

40 até os anos 70. Não obstante, a configuração das décadas de crise do Estado de Bem-Estar

Social  e a  hegemonia neoliberal,  a  questão de defesa da agenda social  é entendida como

condição para  o  desenvolvimento  social,  uma vez  que  se  constata  a  presença  das  pautas

sociais nas lutas por uma  política educacional  no Brasil, seu processo e suas reinvindicações

advindas de movimentos sociais que dialogavam com a defesa dos direitos humanos presentes

nas conferências destacadas. 

Palavras-chave: Nações Unidas; Agenda social; Direitos Humanos; Lei de Diretrizes e Bases
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ABSTRACT

The monograph aims at establishing connections and dialogues between the United Nations
(UN) social agenda built throughout the twentieth century and the orientation  of the Law of
Directives and Bases (LDB) No. 9.632 of 1996 , as a public policy in the scope of brazilian
education  ,  with  emphasis  on  the  historical  approach  of  the  mobilizations  for  its
implementation . Two are the guiding questions of the monograph: How does the UN social
agenda  respond  to  the  demands  of  a  twentieth  century  marked  by  conflicts  and  social
transformations? To what extent do the UN Conferences on the social agenda influence the
standards of LDB 9.632 in 1996? This is a critical and historical bibliographical review based
on the reflections on how the main political and economic transformations at national level
influence the formation of human rights and, therefore, the effect of social guidelines in the
formulation of public protection policies and expansion of social rights. The reports of the UN
Conferences  on Human Rights  in  Tehran  in  1968,  Geneva in  1978 on Racism, the 1978
UNESCO Conference in Paris on Education and the Vienna Conference in 1993, as well as
the Law on Guidelines and Bases for National Education of 1996 served to approximate the
themes on the social agenda of the 1970s to the 2000s within the framework of the UN and
the policy lines presented in LDB. It starts from the assumption that the social protection
policy agenda has been a central theme in international discussions since the post World War
II  context,  fostering  economic  and  social  development  from  the  1940s  to  the  1970s.
Nevertheless, the configuration of the decades of crisis of the welfare state and neoliberal
hegemony, the issue of defending the social agenda is understood as a condition for social
development, since the presence of social agenda in the struggles for an educational policy in
Brazil,  its  process and its  claims derived from social  movements  that  dialogued with the
defense of the human rights present in the highlighted conferences.

Keywords:  United Nations; Social Agenda; Human Rights;  Law of Directives and Bases
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INTRODUÇÃO

Entre os anos de 2015 e 2016 tive a oportunidade, como estudante de Licenciatura em

Ciências  Sociais,  de  experimentar  formas  de  pesquisa  e  de  ensino  como  bolsista  pelo

programa  PIBID1 numa  escola  estadual  do  ensino  médio  niteroiense.  Ao  lado  de  outros

bolsistas, junto de professores e coordenadores, preparamos algumas aulas que trabalhassem o

conteúdo  obrigatório  do  currículo,  fugindo  da  mera  aula  expositiva.  Nossa  proposta  era

estimular uma maior participação ao tentar trazer as experiências de vida dos alunos e suas

histórias de vida como algo que aglutinasse na disciplina de sociologia. A discussão sobre a

pauta dos direitos humanos foi trabalhada desde as discussões de filósofos gregos clássicos,

passando na Europa do século XVIII com os Iluministas e chegando ao século XX com os

chamados direitos sociais, civis e políticos. 

Muitos dos alunos já expressavam certo ceticismo ao tema abordado como se a noção

de respeito aos valores da vida humana não se plasmasse na vida cotidiana do modo como é

preconizado nas legislações acerca dos direitos humanos. Em uma sala noturna para educação

de jovens e adultos (EJA) o debate sobre pena de morte levou praticamente a sala toda para o

lado da defesa da pena capital. Esta experiência em sala de aula com alunos provenientes de

áreas pobres e violentas de cidades como Niterói,  São Gonçalo e Itaboraí evidenciou um

distanciamento da defesa da pauta dos direitos humanos das populações que menos recebem

amparo das políticas sociais do Estado, como também uma disputa de narrativa que só cresceu

desde  então  com  um  desprezo  e  culpabilização  de  grupos  locais  e  internacionais  que

defendem direitos sociais para todos.

Com  base  nas  discussões  na  disciplina  optativa  Globalização,  Cidadania  e

Movimentos Sociais Contemporâneos em curso no segundo semestre de 2018, decidi aliar

minha experiência com a educação e analisar autores que escreveram sobre a história dos

direitos  humanos,  como se desenvolveu a  agenda social  no século XX. Minha indagação

inicial e motivadora foi: como vem se modificando diante das pressões de poderosos grupos

econômicos e políticos ao longo das crises e culminando no século XXI com uma profunda

desconfiança por parte de diversos governos da agenda social e das instituições mediadoras de

conflito, como a ONU? 

1 Programa Institucional de Bolsas  de Iniciação à Docência – oferece bolsas de iniciação à docência aos
alunos de  cursos presenciais  que  se dediquem ao  estágio nas  escolas  públicas  e  que  ao  se graduarem,
comprometam-se com o exercício do magistério na rede pública.
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Diante das relações de produção no sistema capitalista que tendem a concentração da

renda, a exploração da força de trabalho ao máximo e ao esgotamento dos recursos naturais, é

interessante observar que as crises cíclicas do capitalismo afetam os setores mais vulneráveis

da população de renda mais pobre e que possuem apenas sua energia vital como mercadoria

de troca. Em função dessa exploração capitalista, mecanismos de proteção social modernos já

surgiam no século XIX, mas foi no período após os conflitos de guerra total das Primeira e

Segunda Guerras que o Estado de Bem-Estar Social se configurou. 

Denomina-se  Estado  de  Bem-Estar  Social  um  conjunto  de  políticas  voltadas  ao

fomento  do  pleno  emprego,  educação,  saúde  de  abrangência  universais,  através  dos

investimentos  em  políticas  para  pleno  emprego,  educação  e  saúdes  com  abrangência

universais, taxação de extratos mais elevados de renda e investimentos no setor produtivo. O

período de atuação se acelerou na chamada fase da “Era de Ouro” do século XX. Como os

países  possuíam  níveis  díspares  de  desenvolvimento  e  de  relações  distintas  de  acesso  a

mercados  ou  fontes  de  minerais,  os  países  centrais  da  economia  do  hemisfério  norte  se

beneficiaram mais que os do hemisfério sul. 

 Nas  décadas  de 1980 e 1990, as  políticas sociais  foram perdendo centralidade em

favor da desregulamentação em favor dos mercados financeiros,  o que vem causando um

processo  de  concentração  de  renda,  de  baixo  incentivo  nos  serviços  públicos,  com forte

privatização  das  empresas  públicas,  causando  um  acirramento  dos  conflitos  sociais.  É

importante colocar, que no século XXI, empresas do setor industrial, financeiro e de serviços

possuem fluxo de capital superior ao de alguns Estados, bem como estas instituições têm

provocado violações aos direitos sociais em nome da acumulação indiscriminada de lucro. As

políticas  públicas  são cada  vez  mais  capturadas  pelos  interesses  de pequenos grupos que

representam a elite em termos de renda, meios de produção e capital político.

A  agenda  social  se  constitui  importante  instrumento  para  que  se  defenda  um

desenvolvimento  humano  com  qualidade  de  vida.  Para  isso  necessita  de  instituições

internacionais mediadoras dos conflitos e de uma ampliação de observadores da sociedade

civil, mesmo que isso também indique ter de lidar com discrepâncias gritantes entre os atores

sociais, desigualdade de disputa entre o histórico da exploração de nações e empresas em

regiões que deixam marcas profundas de atraso econômico e de direitos sociais.

Com base neste  contexto,  são três as questões norteadoras da monografia:  até  que

ponto  as  recomendações  aprovadas  nas  Conferências  de  Direitos  Humanos  de  1968,  na
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Conferência  sobre  Racismo  e  Xenofobia  de  1978,  a  Conferência  da  UNESCO2 sobre

Educação  também  de  1978  e  a  Conferência  sobre  Direitos  Humanos  de  Viena  de  1993

influenciaram os conteúdos que resultaram na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996

no Brasil? Tendo em vista os contextos internacionais e local e como este recorte temporal

influenciou os processos políticos e sociais brasileiros, de um Estado de Bem-Estar social

com viés autoritário para uma democracia burguesa influenciada pelos ditames neoliberais?

De  que  forma  a  mobilização  social  em  torno  de  um  projeto  de  educação  pública  (que

valorizasse  os  saberes  dos  alunos,  suas  diferenças  regionais  e  sociais  e  que  também

incentivasse  a  carreira  do  magistério)  foi  importante  no  terreno  de  amadurecimento  da

sociedade civil e de exercício da democracia, aqui influenciados pela noção de Bobbio de que

a promoção dos direitos humanos necessita de um cenário de paz e de exercício democrático?

A metodologia adotada consiste na análise qualitativa e crítica de autores, bem como

da análise de documentos da ONU e UNESCO. Hobsbawm, com sua perspectiva de uma

dialética  histórica,  auxilia  as  reflexões  sobre  os  impactos  sociais  que  provocaram  as

transformações  políticas,  econômicas  e  sociais  no  Século  XX.  Recorro  a  Bobbio  e  suas

reflexões  a  respeito  dos  conteúdos dos  direitos  sociais  e  sua indissociável  relação com a

prática da democracia.  José Luis Fiori  esboça com maior acuidade as transformações dos

sistemas de proteção social para amenizar os impactos causados pela exploração do capital e

da formação e crise dos Estados de Bem-Estar Sociais. Com relação à história da importância

dos direitos humanos e da gênese das instituições internacionais promotoras da agenda social,

recorro aos escritos de Elisabete Cruvello, Júlia Barden e Isabel Ortiz,  que demonstram a

necessidade de se promover desenvolvimento aliado a políticas sociais e em instituições como

a  ONU.  Para  entender  melhor  a  forma  como  se  estrutura  a  ONU  e  a  análise  de  suas

conferências, recorro aos textos de Lindgren Alves e Maurice Bertrand. Por fim, a discussão

acerca  da  importância  da  agenda  social  nas  políticas  públicas  a  cientista  política  Martha

Assumpção Rodriguez traça as diferenças entre política pública, política social e Estado de

Bem-Estar Social.

As Conferências Mundiais da ONU escolhidas foram quatro. O critério de seleção foi

a  importância  dos  direitos  humanos  nas  políticas  públicas,  assim como sua  presença  em

relação a políticas para a educação. A Conferência sobre Direitos Humanos de 1968 marca um

2 A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura foi criada em 16 de novembro de
1945, logo após a Segunda Guerra Mundial,  com o objetivo de garantir a paz por meio da cooperação
intelectual entre as nações, acompanhando o desenvolvimento mundial e auxiliando os Estados-Membros –
hoje são 193 países – na busca de soluções para os problemas contundentes em nossas sociedades. 
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momento  no  qual  as  Nações  Unidas  se  estabelecem  como  uma  instituição  de  caráter

messiânico, buscando promover a paz e o desenvolvimento em um contexto marcado pela

bipolaridade da Guerra Fria  e  dos  conflitos  pelas  independências  das  regiões  colonizadas

pelos  países  europeus.  As  Conferências  de  Genebra  sobre  Racismo  e  Xenofobia  e  a

Conferência da UNESCO sobre Educação, ambas de 1978, são relevantes na medida em que

uma década se passou, mais países integraram o espaço da ONU como Nações-membros,

ocorrendo a necessidade de se discutir a questão da xenofobia e de políticas de Estado que

promoviam o apartheid, como o governo da África do Sul. A Conferência sobre educação

destaca a relevância do investimento em políticas públicas que ressaltem a transformação dos

espaços escolares em terrenos férteis para a defesa dos direitos sociais, respeito à diferença e

da inclusão de grupos menos favorecidos.

A Conferência  de  Direitos  Humanos  da  ONU,  de  1993,  em Viena,  apresenta  um

contexto bem distinto: a predominância desde o fim do “breve século XX” com a dissolução

do bloco socialista, de acirramento de conflitos e de desregulamentação dos direitos sociais,

tidos como políticas meramente “residuais” e assistencialistas. Aqui os atores sociais, muito

mais numerosos e contando com instituições não governamentais como ONGs e entidades

empresariais, participaram em um contexto de desconfianças diplomáticas, crescimento das

tensões  entre  países  ocidentais  e  os  países  da  “periferia”.  Se  o  clima  era  de  defesa  do

paradigma liberal após a suposta vitória do bloco capitalista, encabeçado pelos EUA, frente ao

bloco  Soviético,  esse  clima  rapidamente  levaria  a  incertezas  diante  do  acirramento  dos

conflitos étnicos e terroristas.

No que tange ao debate da política educativa, Demerval Saviani, Miguel Arroyo, Hebe

Mattos e Martha Abreu me auxiliaram no recorte na questão da política educacional brasileira

através da Lei de Diretrizes e Bases de 1996, que possui suas raízes ainda nos anos de 1960.

Suas discussões e limites impostos pela conjuntura da época de sua implementação podem ser

sentidas  em torno da  obrigatoriedade do ensino  da história  da  cultura  dos  povos  negros,

africanos e indígenas como forma de iniciar uma reflexão, enquanto sociedade, de como tais

grupos, historicamente excluídos dos centros de decisão política, possuem saberes e culturas

tão importantes quanto a europeia. Assim também, o quanto a educação serve para reproduzir

racismos estruturais,  bem como pode promover  espaços de críticas,  dúvidas  e  resgate  da

memória da formação do país.  
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A monografia é estruturada em dois capítulos principais. O primeiro capítulo destaca

brevemente as décadas finais do século XIX para trazer exemplos de políticas de proteção

social  que já  surgiam na  Europa.  Depois  traços  os  principais  pontos  para a  formação da

agenda social internacional e a criação de instituições como a ONU.  Ressalto as décadas de

conflito do início do século XX, a “Era da Catástrofe” com duas Guerras Mundiais e crises

econômicas,  epidêmicas e humanitárias profundas. A Criação da Liga das Nações3 foi  um

esforço importante na resolução de conflitos de maneira diplomática, fomentando instituições

importantes como a Organização Internacional do Trabalho (OIT) no combate ao trabalho

escravo.  A Segunda  Guerra  Mundial  ampliou  a  calamidade  provocada  pela  Primeira  em

termos não só de tecnologia militar para eliminação da vida, mas pela própria naturalização da

barbárie com a mobilização massiva de infraestrutura e recursos para a eliminação sistemática

de grupos étnicos e minoritários como condição para a existência plena de outro grupo. O fim

da Segunda Guerra viu um período de rápido crescimento econômico diante da adoção de um

Estado  de  Bem-Estar  Social  nos  países  destruídos  pela  guerra  e  pelo  ruir  das  colônias

europeias na África e Ásia com o surgimento de novas nações e a o ideal de autodeterminação

dos povos. Nesse contexto o século XX é perpassado pela Guerra Fria e o confronto entre

modelos  ideológicos  antagônicos  encapsulados  por  EUA e  União  Soviética.  Crescimento

econômico e desenvolvimento social também eram estratégias desta Guerra Fria, cada lado

quis demonstrar  que seu modelo econômico traria  mais felicidade que o opositor.  Muitos

foram os avanços na área de defesa de direitos sociais, seja em cenários nacionais com a

conquista  de trabalhadores  associados  em sindicatos,  seja  no  terreno internacional  com a

expansão da ONU e seu ideal de paz e promoção de desenvolvimento que angariou uma aura

messiânica4 a esta. Os anos de 1980 e 1990 são marcados pela crise do modelo de Bem-Estar

Social, acirramento de conflitos entre ocidente e oriente e aumento da desigualdade social

diante do crescimento das políticas que não mais privilegiavam alguma proteção social.

3 A Liga (ou Sociedade) das Nações, nascida dos escombros da Primeira Guerra Mundial, foi uma tentativa
ambiciosa de se criar uma associação permanente de Estados, de escopo universal, destinada a preservar a
paz e a assegurar o cumprimento das normas de direito internacional. Em termos de proposta para gestão
coletiva da paz mundial e de ensaio para o estabelecimento de uma autoridade supranacional nas relações
internacionais, o modelo do Pacto da Liga das Nações abriu deste século ao tradicional sistema de Estados
soberanos, descentralizado e hierárquico, cuja ideia de estabilidade e de ordem, baseada na política do poder,
costuma se fundamentar em precários equilíbrios de força. (GARCIA, 2000. p.21)

4 Para Löwy, messianismo envolve um processo dialético entre duas tendências políticas distintas: utopia e
restauração.  Por  um lado,  utopia  denotando  processos  revolucionários,  inovadores,  ideais,  e  por  outro,
restauração preconizando o retorno ao estado de estabilidade anterior, a dialética entre essas duas tendências
manifestam-se nos debates,  nas recomendações pactuadas e na posição dos distintos atores políticos nas
conferências em foco, configurando representações do que vale e do que não vale para as nações. (Cruvello,
2011)
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No  segundo  capítulo,  analiso  quatro  conferências  internacionais,  em  três  recortes

temporais,  sendo possível  de dialogar  com a conjuntura brasileira  em termos de políticas

públicas para a educação, a valorização da diferença de saberes nos indivíduos, da carreira

dos trabalhadores da educação e da necessidade de se constituir  políticas antirracistas nos

espaços escolares. São escolhidas quatro Conferências da ONU sobre a agenda social, a saber:

Conferência de Direitos Humanos em Teerã de 1968;  Conferência Geral da Organização da

UNESCO para a Educação, a Ciência e a Cultura de 1978, realizada em Paris, com a defesa

de  políticas  antirracistas  na  educação;  Conferência  da  ONU  de  1978  sobre  Racismo,

Discriminação Racial, a Xenofobia e as Formas Conexas de Intolerância, em Genebra, que

acolheu as demandas de novos atores estatais provenientes do processo de descolonização;

por fim, a Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos de 1993 em Viena na qual a

agenda social já se apresenta como algo marginal diante da agenda econômica neoliberal e o

aumento das discussões sobre o impacto da ação humana no meio ambiente. Ainda nesse

segundo capítulo, destaco as aglutinações entre as pautas defendidas nestas conferências com

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei n° 9.394/96, como um exemplo de pauta que

mobilizou movimentos sociais de educadores que iniciaram suas discussões no período de

redemocratização. 
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SEGUNDO CAPÍTULO 

DA ERA DA CATÁSTROFE AO DESENVOLVIMENTO DA 

AGENDA SOCIAL DAS NAÇÕES UNIDAS

Neste  capítulo  busco  caracterizar  as  décadas  de  finais  do  século  XIX,  em  que

potências  coloniais  europeias  já  apresentavam  mecanismos  de  proteção  social  como

seguridade  social  em seus  países  diante  do  nível  de  exploração pela  atividade  capitalista

industrial na classe trabalhadora e da reação destes através de lutas sociais, e as décadas de

conflito  e  crise  que  definiram o  século  XX.  A Primeira  Guerra  Mundial  (1914-1918),  o

período pós-guerra, marcado por crise econômica, ascensão de movimentos sociais e políticos

revolucionários em países como a Rússia Bolchevique e a reação ao surgir movimentos de

extrema direita de cunho fascista. 

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) expandiu a noção de destruição total de seu

inimigo com eliminação sistemática de grupos tidos como “indesejados” ou “inferiores” como

política de Estado. A evolução tecnológica a favor da guerra, tendo símbolo emblemático o

“cogumelo” radioativo das bombas atômicas dos EUA sobre o Japão demonstraram ao mundo

que uma nova ordem mundial se iniciava entre novas potências, mas que também agora era

necessário novas formas de promoção de paz e mediação de conflitos ou a próxima Grande

Guerra  poderia  exterminar  a  própria  humanidade como um todo.  Agências  Internacionais

como a ONU foram criadas, além de programas que fomentavam pesquisas e consultoria para

ajudar  países  a  se  reconstruírem  tendo  em  vista  uma  expansão  de  políticas  sociais  que

promovessem algum bem-estar com serviços públicos e exercício da cidadania.

2.1. O contexto internacional do século XX: A chamada “Era de Ouro”

Quando se pensa em direitos sociais, o século XX surge como o período em que as

maiores transformações sociais e os mais terríveis feitos contra a humanidade impulsionaram

ao conjunto de medidas  nas  áreas das políticas  públicas  para proteção social.  Mas já  em

séculos  anteriores  já  era  possível  identificar  ações  que  podem  ser  consideradas  como

estratégias que visavam proteger grupos vulneráveis nas sociedades. Mas diferente das ações

religiosas  de caridade,  os  sistemas de  proteção social  tornaram-se  seculares,  enquanto  na

Europa as discussões dos pensadores iluministas colocavam em debate o Antigo Regime. 
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Para Cruvello, a partir das ideias de Kerstenetzky, “o estado de bem-estar social como

seguro  social  se  origina,  pois  na  Alemanha  de  Bismarck,  com  o  primeiro  programa  de

compensações por acidente de trabalho (1871), dando continuidade a outras formas de seguro:

saúde (1883) e aposentadoria para idosos e deficientes  (1889)” (2011, p.26). Por outro lado,

Fiori  salienta  que existe  uma dificuldade metodológica ao tentar  se encaixar  políticas tão

díspares e de tempos históricos diversos no conjunto de “proteção social”. Para o autor:

- instituições e práticas tão radicalmente distintas como são as Poor Laws e as Friendly
Societies inglesas, os seguros sociais compulsório alemães, dos tempos de Bismarck, as
Caixas de Pensão brasileiras dos tempos de Eloy Chaves, o New Deal norte-americano de
Roosevelt  ou,  finalmente,  o  Estado  de  Bem-Estar  Social,  a  forma mais  moderna,  mais
avançada de exercício público da proteção social. (1997, p.131)

Portanto  a  definição  de  Estado  de  Bem-Estar  Social  pode  conter  as  políticas  de

diversos  países  e  mesmo  as  definições  de  agências  internacionais.  As  rápidas  mudanças

sociais provenientes das revoluções industriais, o crescimento desigual urbano, a expulsão em

massa de camponeses e a exploração da classe detentora dos meios de produção sobre uma

massa proletária fará surgir diversas revoltas e novas organizações defensoras de melhores

condições de vida. O cenário de crises aliado às tensões sociais nos países industrializados

movimentou o desenvolvimento destas políticas de proteção social

Para o historiador  britânico  Eric  Hobsbawm, em sua obra  A Era  dos  Extremos,  o

século XX foi um “breve século”, pois se iniciou apenas em 1914 e terminou apenas com a

queda do Muro de Berlim e o posterior esfacelamento da União Soviética em 1990-1991. O

século  XIX,  pelo  contrário  se  estendeu  até  o  eclodir  do  conflito  com  o  assassinato  do

arquiduque  Ferdinando  em Sarajevo.  O  mundo  até  então  vivia  sob  a  égide  dos  grandes

impérios  coloniais  como  Inglaterra,  França  que  sucederam  aos  países  Ibéricos  como

“senhores” do mundo, com os  EUA surgindo no fim do século XIX como uma potência

econômica e militar no Pacífico e que assumiria esta posição ao fim da Primeira Guerra. 

Segundo Hobsbawm, culturalmente a Europa passava por uma efervescência cultural

liberal5 (1993,  p.14)  e  um otimismo pelo  qual  eram os  centros  de  decisões  das  questões

5 Tratava-se de uma civilização capitalista na economia; liberal na estrutura legal e constitucional; burguesa na
imagem de sua classe hegemônica característica; exultante com o avanço da ciência, do conhecimento e da
educação e também com o progresso material  e moral;  e profundamente convencida da centralidade da
Europa, berço das revoluções da ciência, das artes, da política e da indústria e cuja economia prevalecera na
maior parte do mundo, que seus soldados haviam conquistado e subjugado; uma Europa cujas populações
(incluindo-se o vasto e crescente fluxo de emigrantes europeus e seus descendentes) haviam crescido até
somar  um terço  da  raça  humana;  e  cujos  maiores  Estados  constituíam o  sistema  da  política  mundial.
(Hobsbawm, 1993. pg.14)
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mundiais. “A Bela Época”, como ficou marcada o período, foi substituído pela calamidade da

era  das  guerras  totais  quando as  tensões  entre  as  classes  burguesas  e  elites  destes  países

imperialistas  se  enfrentaram  numa  busca  por  expandir  mercados  numa  fase  em  que  o

capitalismo industrial se concentrava em grandes monopólios coloniais.

A Primeira Guerra mundial arrastou o mundo para o conflito, pois muitas das regiões

estavam sob controle colonial na África e na Ásia. Embora a Europa possuísse uma história

de conflitos militares,  o grau deste  conflito que se estendeu por anos além do planejado,

sucumbiu países em dívidas e trouxe, para a opinião pública as tecnologias para eliminação da

vida como a metralhadora e os gases venenosos e o uso de tanques. Se as guerras até então

possuíam  objetivos  materiais  específicos  como  a  conquista  de  um território  ou  questões

dinásticas. 

Mas o século XIX dos Impérios a política e a economia se fundiram e a rivalidade

entre  as  nações  se  modelavam com base nas  conquistas  econômicas.  As fronteiras  destes

impérios  iriam  até  onde  pudessem  conquistar.  Como  resultado  o  século  XX  assistiu  o

despertar de um discurso de criação do inimigo para a mobilização da opinião pública para a

guerra total. Hobsbawm verifica que os impactos psicológicos foram decisivos para o clima

de revanchismo que eclodiria na Segunda Guerra: 

Os horrores da guerra na Frente Ocidental teriam consequências ainda mais tristes. Sem
dúvida, a própria experiência ajudou a brutalizar tanto a guerra como a política: se uma po-
dia ser feita sem contar os custos humanos ou quaisquer outros, por que não a outra? Quase
todos os que serviram na Primeira Guerra Mundial — em sua esmagadora maioria soldados
rasos — saíram dela inimigos convictos da guerra. Contudo, os ex-soldados que haviam
passado por aquele tipo de guerra sem se voltarem contra ela às vezes extraíam da expe-
riência partilhada de viver com a morte e a coragem um sentimento de incomunicável e bár-
bara superioridade — inclusive em relação a mulheres e não combatentes — que viria a
formar as primeiras fileiras da ultradireita do pós-guerra. Adolf Hitler era apenas um desses
homens para quem o fato de ter sido frontsoldat era a experiência formativa da vida. (1993,
p.28)

No plano das relações internacionais os países vencedores, contando com a ideia do

presidente dos Estados Unidos, Wilson, buscaram formas de se evitar que tal conflito se repe-

tisse. O plano foi o de estabelecer uma Liga de Nações, em um molde liberal que abrangesse

países independentes e que solucionasse de maneira diplomática e pacífica e num esforço de

negociações “públicas” (para se contrapor às alianças secretas entre as nações que moldaram

os acordos para entre os países aliados na guerra “pois a guerra também tornara suspeitos,
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como  diplomacia  secreta’,  os  habituais  e  sensíveis  processos  de  negociação

internacional.”(HOBSBAWM, 1993, p.34 – grifo do autor). 

A Liga representou importante movimento em torno de uma pauta comum internacio-

nal para promoção de uma “paz” além de um esforço pela reconstrução dos países devastados

pelo conflito. Como a história mostra que os anos 30 escalariam as tensões entre os países e o

globo seria levado para uma Segunda Grande Guerra, vê-se que o objetivo central da Liga foi

um fracasso6. No meu ponto de vista, a partir da literatura analisada, três pontos são apontados

para este fracasso:

1. A não adesão dos Estados Unidos na Liga: sua visão ainda isolacionista de que o espa-

ço eurocêntrico não estava na esfera de influência americana, que estabelecia seu terri-

tório geopolítico nas Américas e na disputa de mercados no Pacífico; 

2. A perspectiva vingativa de política de países como França e Inglaterra que enxerga-

vam a oportunidade de impor acordos vexatórios que mantivessem a Alemanha para

sempre como uma região fraca e alimentará os discursos revanchistas na região e cria-

riam as condições para o estabelecimento de Hitler, Mussolini e outros governos auto-

ritários na Europa, com uma profunda desconfiança na democracia liberal e promoção

da visão nazifascista do mundo.

3. A contenção da Rússia revolucionária bolchevique, que vista como uma “doença” a

ser controlada de se espalhar na Europa promoverá com o envio de tropas no chamado

Exército Branco uma guerra civil na região contra o governo revolucionário para evi-

tar que as ideias comunistas ganhassem ainda mais adesão nos países destruídos no te-

atro da guerra europeu.

Ao contrário da visão de Hobsbawm a respeito do fracasso da Liga das Nações, Eugê-

nio Vargas Garcia enxerga a experiência sobre uma perspectiva positiva diante do contexto da

época. Foi importante marco da organização internacional e refletiu a “conturbada realidade

internacional do entre guerras, com todas as suas contradições e perplexidades. (GARCIA,

2000, p.137)

No que diz respeito a política e a economia do período entre Guerras foi que certas

partes do mundo se beneficiaram enormemente com os EUA que passava por uma economia

6 Embora o autor afirme que a Liga falhou na sua principal missão que era a de evitar o escalonamento de
tensões  para  uma  nova  guerra  mundial,  a  experiência  foi  importante  ao  estabelecer  agências  que
promovessem a pesquisa e coleta de dados estatísticos que poderiam ser usados posteriormente pelas nações
nas estratégias de planos para políticas públicas ou acordos internacionais. Agências como a Organização
Internacional do Trabalho (OIT) que sobreviveu ao fim da Liga, tem demonstrado importante serviço no
combate a formas desumanas de trabalho.
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em ascensão e a migração em massa, enquanto na Europa Central e Leste europeu a crise re-

volucionária e econômica instaurariam o caos social e serviriam de combustível para que o

fascismo pudesse florescer no seio daquelas sociedades.  Na reflexão de Hobsbawm:

A Internacional Comunista tinha de fato previsto outra crise econômica no auge do boom,
esperando que ela — ou assim acreditavam, ou diziam acreditar seus porta-vozes — levasse
a um novo lote de revoluções. Na verdade, produziu o contrário, a curto prazo. Contudo, o
que ninguém esperava, provavelmente nem mesmo os revolucionários em seus momentos
mais confiantes, era a extraordinária universalidade e profundidade da crise que começou,
como mesmo não historiadores sabem, com a quebra da Bolsa de Nova York em 29 de ou-
tubro de 1929. Equivaleu a algo muito próximo do colapso da economia mundial, que agora
parecia apanhada num círculo vicioso, onde cada queda dos indicadores econômicos (fora o
desemprego, que subia a alturas sempre mais astronômicas) reforçava o declínio em todos
os outros. (1993, p.78)

Outro ponto que piorou a situação econômica e política do entre guerras era o fato de

que em muitos países não possuíam sistemas de proteção social como uma previdência públi-

ca, seguro social ou auxílio-desemprego. Durante o século XX serão pautas importantes de-

fendidas por categorias de trabalhadores e defendidas como elementos importantes da agenda

social pós-guerra.

Do ponto de vista de um cientista social ao analisar a formação da agenda de direitos

humanos, a Segunda Guerra marca o horror diante do que a humanidade é capaz de realizar

para a destruição e eliminação de grupos humanos. Na história vemos vários exemplos como

as invasões mongóis no Oriente Médio ou mesmo, mais recentemente, o genocídio armênio

no fim da Primeira Guerra. Não obstante, nada impactou tanto quanto a política sistemática de

caça, campos de concentração e extermínio de judeus e outras minorias na Alemanha e nos

territórios ocupados7.

O período anterior ao conflito da Segunda Guerra viu a derrocada dos valores liberais,

a começar pela Crise econômica, colapso social e o ambiente para que demagogos conquistas-

sem a opinião das massas estava posto. Norberto Bobbio (1990) traz uma reflexão de que os

direitos humanos só podem se desenvolver em um ambiente que promova a paz e ao mesmo

tempo exerça a democracia. Esse é um dos pontos principais que busco refletir neste texto e

no qual se encaixa bem ao analisarmos como a própria ideia de democracia (de inspiração li-

7 No nazismo, temos um fenômeno difícil de submeter-se à análise racional. Sob um líder que falava em tom
apocalíptico de poder ou destruição mundiais, e um regime fundado numa ideologia absolutamente repulsiva
de ódio racial,  um dos países mais cultural  e  economicamente avançados da Europa planejou a guerra,
lançou uma conflagração mundial que matou cerca de 50 milhões de pessoas, e perpetrou atrocidades —
culminando no assassinato mecanizado em massa de milhões de judeus — de uma natureza e escala que
desafiam a imaginação. Diante de Auschwitz,  os poderes  de explicação do historiador parecem deveras
insignificantes. Ian Kershaw (1993, pp. 3-4) 
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beral) foi sendo minada já que esta era encarada como um entrave a ser superado pelos movi-

mentos sociais tanto de inspiração fascista8 quanto os revolucionários de inspiração comunista

e anarquista.

Ainda nos anos de guerra as potências do lado dos Aliados já esquematizavam como

seriam as relações geopolíticas no eventual fim do conflito. As zonas de influência, os planos

para a criação de instituições que substituíssem a moribunda Liga das Nações e de como se

evitar que períodos de guerra total como este se repetissem. Os países agora precisavam lidar

com um conjunto de problemas a nível global que precisavam ser encarados de maneira con-

junta. 

2.2. A criação da ONU e a formação da agenda social com foco nos direitos humanos

Trago a importância da constituição das Nações Unidas e das inúmeras instituições

que prestam pesquisas, consultoria e promulgam espaços de discussão no âmbito internacio-

nal para a promoção da agenda social e da promoção de políticas sociais. Partindo das análi-

ses de Fiori acerca da construção do chamado Welfare State ou Estado de Bem-Estar Social

como um desenvolvimento próprio das outras experiências de proteção social do século XIX,

é característico que a agenda social internacional terá uma pauta que convergirá com muitas

das medidas de proteção de direitos trabalhistas e previdenciários, assim como outros direitos

como educação e saúde. Segundo Cruvello:

A ONU é mediadora desta intrincada relação interestatal, no sentido de que deve articular o
binômio progresso econômico (bem-estar social) e segurança militar (assegurar a constru-
ção de uma nova ordem mundial). As declarações e as convenções pactuadas em suas Con-
ferências manifestam o embate velado entre capital e trabalho, indicando os parâmetros
para as políticas nacionais em distintas matérias. (2011, p.06)

8 A classe operária, valendo-se do seu direito de voto, conquistou um grande número de governos municipais
e  provinciais.  Suas  organizações  alcançaram um poderoso  crescimento  numérico  e  conseguiram impor
contratos vantajosos para os operários. Mas no dia que o sufrágio e o direito a organização se tornaram
meios de uma ofensiva contra a classe patronal, esta última renunciou a qualquer legalidade formal e passou
a obedecer apenas à sua verdadeira lei, ou seja, à lei do seu interesse e da sua conservação. Uma a uma, as
prefeituras  foram sendo  arrancadas  pela  violência  das  mãos  da  classe  operária;  as  organizações  foram
dissolvidos  com  o  uso  da  força  armada;  a  classe  operária  e  camponesa  foi  expulsa  das  posições
conquistadas, a partir das quais ameaçava para além da conta a da propriedade privada. Surgiu assim o
fascismo, que se afirmou e impôs fazendo da ilegalidade a única coisa legal. Nenhuma organização, salvo a
fascista; nenhum direito a voto, a não ser quando dado aos representantes dos latifundiários e dos industriais.
É esta legalidade que a burguesia reconhece quando é obrigada a repudiar a legalidade formal. Portanto, a
experiência destes últimos tempos não é privada de ensinamentos para os que antes haviam honestamente
acreditado na eficácia das garantias legais concedidas pelo Estatuto liberal burguês. (GRAMSCI, 1978, p.84-
85)
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Para se apreender os significados da agenda social é preciso buscar a própria noção de

políticas sociais. Rodrigues nos esclarece que “as políticas sociais constituem um subconjunto

das políticas públicas. Em outras palavras, toda política social é uma política pública, mas

nem toda política pública é uma política social” (RODRIGUES, 2010. p.09). Como constru-

ção histórica, a própria formação dos Estados Modernos impacta na maneira como são decidi-

das as ações a serem praticadas pelos governos. 

Rodrigues cita Weber que enxerga uma concentração de poder que ocorre de maneira

gradual na Europa. Uma concentração das capacidades de poder coercitivos e a legitimação

da entidade Estado como única detentora deste poder. Deste Estado se desenvolve uma admi-

nistração governamental de base burocrática no qual um ordenamento jurídico com base em

um sistema de leis e juízes cria um Estado de Direito. Historicamente o Estado de Direito

atende aos desígnios da classe que detém o seu controle, no caso a burguesia. Mas o Estado e

o governo não são instituições monolíticas e desde então o desenvolvimento de normas e a

própria disputa por uma ampliação ou privação dos mecanismos decisórios nas políticas pú-

blicas marcam a formação histórica desta instituição. Estes grupos podem se tornar atores po-

líticos quando estes buscam influenciar a forma como as políticas públicas serão desenhadas e

a quem atenderão. Estes atores políticos podem ser “individuais ou coletivos e públicos ou

privados9” (RODRIGUES, 2010, p.21)

Na história as diversas nações desenvolveram relações sociais cujos processos de deci-

são e participação no governo, bem como as estratégias de políticas se configuraram como

mais restritas e autoritárias enquanto outros promoveram uma ampliação dos debates e o exer-

cício de formas democráticas de participação. No Brasil o estado se construiu de maneira res-

trita e autoritária. Os processos de decisão do governo foram controlados por pequenos grupos

das elites dirigentes. Nos processos democráticos, mesmo com vícios e contradições, amplia-

se o número de grupos que passam a exercer influência na gestão pública e aumenta-se as

possibilidades de que políticas de interesse da maior parte da população possam ser imple-

mentadas. 

9 Os atores privados são aqueles que têm poder para influenciar na formatação de políticas públicas quando
pressionam o governo a tomar determinadas ações. Exemplos de atores privados são os consumidores, os
empresários, os trabalhadores, as corporações nacionais e internacionais, os servidores públicos, as centrais
sindicais, a mídia, as entidades do terceiro setor, além das organizações não-governamentais, entre outros. Já
os atores públicos são os que têm, de fato, o poder de decidir políticas. Entre esses que estão diretamente
envolvidos  na  produção  e  execução  de  políticas  públicas  estão  os  gestores  públicos,  os  juízes,  os
parlamentares, os burocratas, os políticos (membros do Executivo), além das organizações e instituições do
Governo e as internacionais. Os políticos exercem suas respectivas funções públicas (mandatos eletivos) de
acordo com o cálculo eleitoral e partidário. (RODRIGUES, 2010, p.21-22)
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A noção de atores sociais também se insere no circuito internacional das relações entre

os países e, em especial nas instituições como a ONU e suas agências e programas, como afir-

ma Cruvello:

A política social enquanto uma política pública denota o reconhecimento das desigualdades
e contradições sociais e por isso, constitui uma resposta planejada de enfrentamento e solu-
ção destas por parte do Estado. Política social não consiste meramente ajuda, piedade ou
voluntariado, porém um mecanismo de realizar a democracia, ampliar a cidadania e justiça
social, regular os direitos sociais e proteger o indivíduo excluído. (2011. pg.2)

Como se capta na citação acima, a crise e as calamidades do mundo no pós-guerra

trouxeram para a realidade concreta das nações a necessidade de se criar instituições mediado-

ras que trouxessem para a “ordem do dia” as principais questões pertinentes no âmbito global.

Nesse sentido, foi fortuita a necessidade de se ampliar políticas sociais para ampliação dos di-

reitos humanos num contexto de agora defesa do Estado de Bem-Estar Social. 

Se no século XIX já existiam algumas políticas de proteção social em alguns países

que experimentavam mais transformações sociais decorrentes da Revolução industrial, como

Inglaterra e Alemanha, estas políticas foram resultado de lutas por parte de grupos de traba-

lhadores, agora proletários industriais, por condições mais dignas de vida. Os anos entre guer-

ras, a do liberalismo econômico, praticamente fora sepultado com a crise dos anos 20 e 30.

Tanto para países autoritários de direita e esquerda quanto para países com ainda democracias

liberais, a intervenção do Estado na economia com planos de produção bem definidos, funcio-

naram bem para se preparar para uma eventual guerra e, após o conflito, para reconstruir suas

economias. Fiori identifica pelo menos quatro fatores que favoreceram o florescer de um Es-

tado de bem-estar social após a segunda guerra. Seriam estes:

1- Uma generalização do padrão fordista em grandes linhas de produção de fábricas e um con-

senso suprapartidário de que políticas de pleno emprego e planejamento e incentivo estatal

promoveriam um crescimento econômico;

2- A segunda seria o “ambiente” global favorável para a implementação de um welfare state

como os acordos de Bretton Woods de 194410 

10 O acordo de Bretton Woods foi um encontro com delegações de 44 países para definir uma nova ordem
econômica mundial e estabeleceu a hegemonia econômica dos EUA no pós-guerra. Dentre as estratégias
adotadas se definiu que cada país seria obrigado a manter a taxa de câmbio de sua moeda “congelada” ao
dólar, com margem de manobra de cerca de 1%. A moeda norte-americana, por sua vez, estaria ligada ao
valor  do  ouro  em  uma  base  fixa.  Outro  destaque  é  foi  a  proposta  de  criação  do  Fundo  Monetário
Internacional (FMI) e do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD)
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3- Um quadro de “solidariedade” internacional diante da geopolítica que se construiu pelas

potências vencedoras da guerra. Nas palavras do autor: 

A nova situação, ao bipolarizar ideologicamente os conflitos mundiais entre duas propostas
excludentes de organização econômica e social, criaram os estímulos ou receios necessários
para consolidar as convicções ‘socialmente orientadas’ de todos os governos, aí incluídos os
conservadores, os democratas-cristãos e os liberais. (1997, pg.134)

4- Por último a expansão das democracias partidárias de massa nos países centrais do chama-

do primeiro mundo que possibilitou o aumento do peso das reinvindicações dos trabalhadores

e de outras instituições, como os sindicatos, nos processos políticos destes países.

Esse período veria sua crise a partir dos anos 1970 com o avanço da liberalização da

economia, enxugamento do orçamento dos Estados com políticas sociais e flexibilização dos

direitos sociais e trabalhistas. Cruvello delimita com precisão o cenário na década de crises

dos anos de 1970:

De 1971-79, as crises econômicas do capitalismo denotam alterações no contexto em rela-
ção os ditos anos dourados das décadas de 1950/60. A primeira crise, de escopo financeiro,
diz respeito às instituições de Bretton Woods, a saber aos problemas decorrentes da conver-
sibilidade e da sustentação do padrão ouro-dólar em 1971, gerando elevadas taxas de juros.
A segunda crise, esta de cunho energético, concerne aos choques do preço do petróleo em
1973 e em 1979. Essas crises produzem mudanças no balanço de poder no tabuleiro inter-
nacional, além de engendrar uma reorientação do capitalismo em sua vertente neoliberal.
(2015, p.09)

As transformações das relações produtivas deste período, com maior incremento tec-

nológico e a financeirização mundial nas relações comerciais levaram a um aumento da acu-

mulação de lucros e concentração de renda com o deslocamento de setores produtivos inteiros

para países com força de trabalho com menos encargos trabalhistas. O aumento do empobre-

cimento de grupos sociais nos países ricos tornou-se lugar comum.

Nos países do Sul global, ou o que eram chamados de Terceiro Mundo, a as décadas

de Crise só pioraram a situação social, aumentando o endividamento destes países com o setor

financeiro internacional e aos cenários de hiperinflação como o Brasil na década de 80, cha-

mada de “a Década perdida”. 

 Uma observação através de reações de usuários de redes sociais às notícias sobre re-

soluções da ONU acerca do que os países se propõem a cumprir, ou, quando a Corte Penal In-

ternacional julga algum governante em casos de crimes contra a humanidade, percebe-se por

vezes ceticismo. Um olhar mais crítico são as divergências e desigualdades entre os países
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que influenciam a maneira como as instituições se apresentam. Recorrendo a Monica Herz

Cruvello sublinha:

Existe uma tensão entre a soberania de cada país para decidir e a legitimidade da instituição
multilateral, isto é: ocorre um jogo de poder multifacetado, onde por vezes, os participantes
estabelecem alianças entre si (Estados) ou com as próprias organizações da ONU. Herz ad-
mite que ‘as organizações internacionais adquirem autoridade à medida que produzem bens
públicos. São dependentes dos Estados para adquirir legitimidade – se os Estados não ade-
rem a uma organização, ela não será um ator ou fórum legítimo.’ (2011, p.03)

A ONU é formada por seus Estados-membros e funciona seguindo a dinâmica das re-

lações geopolíticas entre os países. Relações profundamente desiguais e marcadas por jogos

de interesses e depende de fatores como a disposição política, econômica e burocrática das na-

ções para sua implementação. 

Ao longo das décadas desde sua formação, o incremento de Estados membros desde

sua fundação (de 51 em 1945 para 193 no século XXI) faz parte de sua identidade emblemáti-

ca. Os países que são aceitos como membros adquirem uma “aura de legitimidade” frente a

outros países e na geopolítica internacional. Por outro lado, a expansão de membros legitima a

própria instituição ONU como um importante mecanismo internacional para estabelecer diá-

logos, mediar conflitos e promover assembleias sobre os problemas que mais preocupam as

delegações dos países e determinam sua agenda. Nas palavras de Cruvello, 

O aumento do número de Estados membros na ONU não aconteceu naturalmente,  mas
transcorreu em meio a lutas objetivas por interesses políticos, econômicos, religiosos e cul-
turais. É interessante lembrar que o espaço da ONU é político, onde se encontram chefes
de Estado e de governo, ministros da Fazenda, ministros de Relações Exteriores, outros mi-
nistros e representantes da comitiva dos países para o foro internacional. (2015, p.40, grifo
da autora)

Diante deste cenário contraditório, não deixa de ser importante o papel desempenhado

pelas organizações internacionais para trazer a público ações e estratégias multilaterais. Cru-

vello (2011) enumera seis práticas das organizações internacionais que impactam de maneira

sutil as políticas públicas dos países:

1- A organização de conferências mundiais: através da discussão de grandes temas pertinentes

a várias nações e se possível facilitar o cumprimento de objetivos em comum. Procurarei es-

boçar melhor a importância das conferências mais adiante analisando em três momentos dis-

tintos da ONU;
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2- Criação de canais de comunicação entre Estados e outros parceiros como instituições públi-

cas e privadas, ONGs nacionais e internacionais: É a importância de sempre dispor e se utili-

zar das tecnologias da informação presentes para ampliar o alcance ou divulgar as discussões

dos temas da agenda, além de ampliarem a gama de atores sociais para além dos Estados;

3- Sistematização de recomendações: “significa uma série de estratégias e medidas que refle-

tem o consenso das delegações participantes da conferência internacional. De certa forma, re-

presenta um pacto com autonomia pelos estados para implementação ou não”. Como exposto,

as organizações sociais precisam contar com um compromisso moral por parte dos governos

para que as estratégias se tornem políticas públicas já que não possuem verbas próprias ou

efetividade coercitiva para tal;

4- Elaboração de projetos de assistência técnica, ajuda humanitária, cooperação científica e

multilateral: Uma forma de estabelecer cooperações entre os atores sociais governamentais e

os não governamentais para que auxiliem com experiência de pesquisa. Logística ou mesmo

como financiamento (exemplos o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional – FMI);

5- Produção de documentos e pesquisas. Como comentado por Hobsbawm, desde a falida

Liga das Nações a produção e coleta de dados estatísticos para ajudar a desenvolver com os

/países planos de desenvolvimento como os estudos para criar o Índice de Desenvolvimento

Humano – IDH;

6 – Transferências de fundos e apoio financeiro para a realização das outras cinco estratégias.

Portanto, as estratégias e discussões a nível multilateral dependem em grande medida

das condições históricas que cada nação se encontra. A tarefa persuasiva das agências interna-

cionais não é algo monolítico e fechado. Analisando a evolução das relações multilaterais é

possível verificar que as pautas da agenda social com as décadas foram perdendo espaço para

a discussão de novos questionamentos como a questão climática e ambiental ou de cibe segu-

rança. Novos atores sociais atuando de maneira independente dos estados-nação como ONGs

e empresas transnacionais, a evolução tecnológica para informações transmitidas instantanea-

mente e  a própria  conjuntura econômica possibilitam condições favoráveis  de cooperação

agências e países, como sublinha Bertrand:

A despeito da posição preponderante que, desde o início dos anos 80, ocupa nos meios de comunica-
ção de massa, não há qualquer dúvida de que a ONU não passa de uma ínfima parcela de uma imen-
sa rede. As instituições de relações internacionais são, simultaneamente, públicas e privadas. As em-
presas transnacionais ou multinacionais têm filiais, agências e correspondentes que, em permanente
alerta, constituem um sistema mundial que exerce uma grande influência sobre os governos. Existe
também um grande número de associações internacionais (ONGs) que tratam de todos os problemas
inimagináveis e possuem, igualmente, suas agências, escritórios e representantes. (1995, p.09)
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TERCEIRO CAPÍTULO 

A CONFIGURAÇÃO DA AGENDA SOCIAL: 

As Conferências da ONU e as pautas do Brasil

Como proposta deste capítulo, optei pelo recorte histórico a partir de três Conferências

Internacionais da ONU que dialogam com o campo dos direitos humanos, e, ao mesmo tempo

estão inseridas em contextos específicos, demonstrando as ressignificações dos conteúdos das

pautas da agenda social com o passar dos anos mediante da pressão das relações entre os paí-

ses e dos indivíduos no mundo. A Conferência de Direitos Humanos de 1968 em Teerã que

marca a ONU como uma instituição emblemática ao adotar e sua resolução um papel messiâ-

nico de defesa da paz e propagação de direitos universais para todos os seres humanos. 

A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas sobre o Racismo, a Discrimi-

nação Racial, a Xenofobia e as Formas Conexas de Intolerância de 1978 em Genebra, é possí-

vel verificar uma crítica dura aos países que ainda promoviam políticas baseadas em discrimi-

nação racial, conclamando as nações através de políticas públicas direcionadas em diversas

frentes como educação e mercado de trabalho, que combatam o recrudescimento de políticas

raciais, como na África do Sul com o regime da Apartheid. 

A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e

a Cultura, reunida em Paris, organizada pela UNESCO, também de 1978, foi escolhida por

aglutinar dois temas norteadores nesta monografia: os debates acerca da recomendação para

que os países invistam em políticas públicas antirracistas, com foco especial na Educação. É

importante ressaltar que a educação pode servir tanto como aparelho de reprodução de desi-

gualdades, como também tornar-se um espaço que aborda a diversidade cultural e o respeito

às diferenças.

Por último, analiso a Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos de 1993 em Vi-

ena no qual o contexto histórico de fim da Guerra Fria e dissolução do bloco socialista trouxe-

ram uma ilusória euforia do campo liberal, amparados na noção de Fukuyama de “fim da his-

tória” para um período extremamente turbulento de tensões globais com o aumento da desi-

gualdade nos países periféricos e nas nações que eram do campo comunista soviético. A pró-

pria noção de defesa da universalidade dos direitos humanos foi questionada diante da plurali-

dade de nações com concepções culturais e religiosas diversas, sendo acusada inclusive como

uma forma de impor a visão ocidental sobre o resto do globo. Vale lembrar que os anos de
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1990 marcaram a hegemonia do pensamento neoliberal e o desincentivo a uma pauta de defe-

sa dos direitos como algo que não “caberia mais no orçamento”, algo “residual”. Tais mudan-

ças são explicitadas neste capítulo.

3.1. As Conferências da ONU sobre os Direitos Humanos e o Racismo: três perspectivas rele-

vantes

A Conferência dos Direitos Humanos de 1968, em Teerã marcou em termos da reafir-

mação das Nações Unidas como uma entidade que defenderia um ideal de paz e também que

traria para discussão entre os países sobre as tensões que marcaram o período dos anos 60. O

período pós-guerra foi também moldado pelas relações de disputa entre as duas superpotên-

cias que emergiram não só como vencedoras da Segunda Guerra, mas também como campe-

ões que defendiam concepções ideológicas antagônicas: Estados Unidos e União Soviética.

Retornando a Hobsbawm: 

A Segunda Guerra Mundial mal terminara quando a humanidade mergulhou no que se pode
encarar, razoavelmente, como uma Terceira Guerra Mundial, embora uma guerra muito pe-
culiar. Pois, como observou o grande filósofo Thomas Hobbes, “a guerra consiste não só na
batalha, ou no ato de lutar: mas num período de tempo em que a vontade de disputar pela
batalha é suficientemente conhecida” (Hobbes, capítulo 13). A Guerra Fria entre EUA e
URSS, que dominou o cenário internacional na segunda metade do Breve Século XX, foi
sem dúvida um desses períodos. Gerações inteiras se criaram à sombra de batalhas nuclea-
res globais que, acreditava-se firmemente, podiam estourar a qualquer momento, e devastar
a humanidade. Na verdade, mesmo os que não acreditavam que qualquer um dos lados pre-
tendia atacar o outro achavam difícil não ser pessimistas, pois a Lei de Murphy é uma das
mais poderosas generalizações sobre as questões humanas (“Se algo pode dar errado, mais
cedo ou mais tarde vai dar”). À medida que o tempo passava, mais e mais coisas podiam
dar errado, política e tecnologicamente, num confronto nuclear permanente baseado na su-
posição de que só o medo da “destruição mútua inevitável” (adequadamente expresso na si-
gla MAD, das iniciais da expressão em inglês — mutually assured destruction) impediria
um lado ou outro de dar o sempre pronto sinal para o planejado suicídio da civilização. Não
aconteceu, mas por cerca de quarenta anos pareceu uma possibilidade diária. (1993, p. 178-
179)

Portanto, o período que antecipou a reunião de 1968 fora marcado por tensões a nível

global da ameaça sempre presente de um ataque nuclear por parte das duas nações e a nível

regional das tensões e conflitos que marcaram a dissolução dos territórios das antigas colônias

imperialistas na África e Ásia. A contenção ao comunismo, os apelos internacionais pela dis-

tensão e desarmamento (principalmente a dissuasão da proliferação de armamento nuclear

fora da esfera das potências do Conselho de Segurança como o Acordo de Não-Proliferação

Nuclear de 1968) marcaram o período que via novos países surgirem com um desenvolvimen-
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to econômico que chegariam, na década de 80 e 90, a competir com os EUA em alguns seto-

res econômicos, como o Japão.

Em termos da agenda social internacional a ONU assumiu mais claramente uma aura

“messiânica” na medida em que defende uma concepção ideal de paz que é ao mesmo tempo

vaga, mas abrangente. Diante de regimes baseados em políticas declaradamente discriminató-

rias e racistas, a ONU conclama as nações a rechaçar os regimes como a Apartheid sul-africa-

na e na Rodésia, ou, aos atos beligerantes de Israel na Faixa de Gaza, alinhando o planejamen-

to de suas gestões governamentais às estratégias de dissuasão de grupos extremistas nazifas-

cistas que ressurgiam nesse contexto. É notório frisar uma forte defesa contra a discriminação

feita com base em princípios de raça, cor, etnia, religião, geográfica ou por gênero:

1. É indispensável que a comunidade internacional cumpra sua obrigação solene de fomen-
tar e incentivar o respeito aos direitos humanos e as liberdades fundamentais para todos,
sem distinção nenhuma por motivos de raça, cor, sexo, idioma ou opiniões políticas ou de
qualquer outra espécie; (...)
8. É preciso fazer com que os povos do mundo se dêem conta do mal da discriminação raci-
al e se unam para combatê-la. A aplicação deste princípio de não discriminação, consagrado
na Carta das Nações Unidas, A Declaração Universal de Direitos Humanos e outros instru-
mentos internacionais em matéria de direitos humanos, constitui uma tarefa urgentíssima da
humanidade, tanto no plano internacional como no nacional. Todas as ideologias baseadas
na superioridade racial e na intolerância devem ser condenadas e combatidas; (NAÇÕES
UNIDAS, 1968, p.01 )

Com o surgimento de novas nações a ONU foi ao mesmo tempo ganhando importân-

cia, como afirma Hobsbawm que a ONU se tornara como “um clube cuja filiação, cada vez

mais, mostrava que um Estado fora formalmente aceito como soberano internacionalmente”

(1993, p.332).

Ao longo dos anos 70 a chegada de novos países trará um peso para as discussões da

disparidade de desenvolvimento dos países do “Sul global” em relação ao “Norte” no qual

fome, crises econômicas, epidemias e guerras étnicas se espalharão pelos novos territórios

como um dos grandes legados negativos da dominação europeia na África e da partilha terri-

torial que não respeitou a diversidade na região, além da espoliação de recursos:

12. A crescente disparidade entre os países economicamente desenvolvidos e os países em
desenvolvimento impede a realização dos direitos humanos na comunidade internacional.
Dado que o Decênio para o desenvolvimento não tenha alcançado seus modestos objetivos,
resulta ainda mais necessário que cada país, em particular os países desenvolvidos, procu-
rem por todos os meios eliminar esta disparidade;
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Por conseguinte, surge novamente a questão da incredulidade de muitos da opinião pú-

blica acerca das limitações de ação da ONU, bem como da defesa deste discurso amplo, e, por

vezes, hipócrita em relação à realidade. Bertrand apresenta uma visão distinta, expressando:

A razão de tal paradoxo é simples: contrariamente a todos os outros elementos da rede pú-
blica e privada de relações internacionais, a ONU não foi instituída para responder a neces-
sidades precisas e concretas. Foi encarregada, exclusivamente, de responder a um sonho.
Não é surpreendente que cada um projete nela seus fantasmas, frustações ou ilusões. Esse
sonho é o da paz. Ora, os sonhos de paz não são neutros: toda paz corresponde a uma or-
dem e, mais precisamente, trata-se de uma ordem mundial. No momento em que os vence-
dores da Segunda Guerra Mundial  criavam a organização, a expressão “manutenção da
paz” significava “manutenção da ordem”, neste caso, a que tinham estabelecido com sua vi-
tória. Mas como Stálin e Roosevelt não tinham a mesma visão da ordem mundial, a organi -
zação acabou surgindo da confusão e hipocrisia – dissimuladas pela ilusão que resultava da
aliança militar contra “o nazismo e o fascismo”. (1995, p.11)

Nas conferências internacionais analisadas de 1978 sobre Racismo e Xenofobia e de

1993 sobre Direitos Humanos, novos países se filiam à ONU, levando consigo outras concep-

ções acerca da cidadania e dos direitos humanos. No Brasil na época vivia um recrudescimen-

to da repressão civil-militar da ditadura subindo para o púlpito principal e proferir mensagens

que apoiavam a Declaração dos Direitos Humanos de 1948.

Em matéria de políticas públicas que aliem a agenda social e a educação destaco a im-

portância dada pela conferência no que concerne aos países de se estabelecer políticas sociais

nos programas de educação e no investimento para a eliminação do analfabetismo. Ambas as

pautas seriam defendidas nos movimentos populares pré-golpe militar de 1964 por amplos se-

tores acadêmicos e de professores querendo uma lei de diretrizes e bases para um plano edu-

cacional nacional e público, além do combate ao analfabetismo proposto por Paulo Freire em

suas pesquisas e experiências pedagógicas. No entanto, essas reivindicações seriam bloquea-

das até o período da redemocratização em 1988:

14. A existência de mais de 700 milhões de analfabetos no mundo é um gigantesco obstácu-
lo que impede que os esforços dirigidos ao cumprimento dos propósitos e objetivos da Car-
ta das Nações Unidas e as disposições da declaração Universal dos Direitos Humanos. A
ação internacional para erradicar o analfabetismo no mundo todo e a promoção da educação
em todos os níveis exige atenção urgente

A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e

a Cultura de 1978 em Paris, organizada pela UNESCO foi importante do ponto de vista de

defesa dos direitos humanos num período de fortes tensões sociais e crises econômicas que
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marcaram os anos 70. Mais países surgiram com grandes sacrifícios humanitários pela frente

e  a  crise  das  políticas  de  Bem estar-social  culminaria  com o  processo  de  desmonte  das

políticas  sociais  e  flexibilização  das  leis  trabalhistas  em favor  do  setor  privado,  com as

privatizações em massa de empresas e transferência da tarefa do Estado como provedor para a

do Estado como gestor dos conflitos que surgem diante do aumento da desigualdade. 

Como objeto de análise o documento reforça a importância de se combater as noções,

movimentos e mesmo políticas de países que promovam formas de racismo. Assim como o

texto mais uma vez reassegura o caráter da Declaração dos Direitos do Homem como marco

inalienável do direito dos seres humanos, seja qual forem suas concepções religiosas, políticas

e étnicas. O Artigo 1° defende:

§1. Todos os seres humanos pertencem à mesma espécie e têm a mesma origem. Nascem
iguais em dignidade e direitos e todos formam parte integrante da humanidade.
§2. Todos os indivíduos e os grupos têm o direito de serem diferentes, a se considerar e se -
rem considerados como tais. Sem embargo, a diversidade das formas de vida e o direito à
diferença não podem em nenhum caso servir de pretexto aos preconceitos raciais; não po-
dem legitimar nem um direito nem uma ação ou prática discriminatória, ou ainda não po-
dem fundar a política do apartheid que constitui a mais extrema forma do racismo.
§3. A identidade de origem não afeta de modo algum a faculdade que possuem os seres hu-
manos de viver em
diferentemente, nem as diferenças fundadas na diversidade das culturas, do meio ambiente
e da história, nem o direito de conservar a identidade cultural.
§4. Todos os povos do mundo estão dotados das mesmas faculdades que lhes permitem al -
cançar a plenitude do
desenvolvimento intelectual, técnico, social, econômico, cultural e político.
§5. As diferenças entre as realizações dos diferentes povos são explicadas totalmente pelos
fatores geográficos,
históricos, políticos, econômicos, sociais e culturais. Essas diferenças não podem em ne-
nhum caso servir de pretexto a qualquer classificação hierárquica das nações e dos povos.

A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas sobre o Racismo, a Discrimi-

nação Racial, a Xenofobia e as Formas Conexas de Intolerância de 1978, em Genebra, segue a

visão da Conferência da UNESCO em Paris de 1978, explorando no contexto internacional o

isolamento e a denúncia em torno da política de Apartheid sulafricana. O texto final conclama

aos países a rechaçarem formas de discriminação racial que ainda se manifestavam também

com bases em “teorias biológicas”, fazendo valer a Convenção das Nações Unidas para a

Educação, a Ciência e a Cultura de 1978. Enfatizaram que os países precisam cumprir com a

obrigação de educarem, principalmente as crianças, com políticas educacionais que combatam

a discriminação racial.
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No entanto, as desigualdades causadas pelas discriminações não poderiam ser comba-

tidas apenas na área da educação, já que outros fatores sociais também influem. Portanto, po-

líticas sociais teriam de ter em mente o combate ao racismo e a xenofobia também com políti-

cas na saúde, na geração de emprego e na promoção da cultura.

A crise dos anos de 1970 fará explodir manifestações culturais anti guerras que culmi-

naram na retirada das tropas americanas do Vietnã, como também inspiraram protestos no

mundo árabe, promovendo mais instabilidade na região. No Irã, a revolução de 1979 foi em-

blemática por representar um movimento que não pregava apoio nem ao Ocidente do campo

capitalista dos EUA (no qual o Xá derrubado possuía afinidades políticas) nem ao domínio do

campo socialista e comunista soviéticos (setores progressistas de esquerda sindical auxiliaram

nos protestos e nas greves gerais do país mas foram rapidamente eliminados após a derrubada

do regime). A Revolução de cunho islâmico pregava um “retorno ao passado” ao menos da

época em que o Corão foi escrito e uma teocracia autocrática formou-se.

Para além de uma análise da importância diante do período histórico, destaco também

a importância dada pelos membros para que a agenda social defendesse com que os países

promovessem esforços em suas políticas em diversas frentes para se combater as formas de

racismo11. Esses fatos são pertinentes ao recorte que estabeleço com a política educacional

brasileira. 

As lutas para a inclusão e respeito da diversidade cultural e religiosa no Brasil através

de um plano educacional sofreu um revés com o golpe militar e a seguida repressão do apara-

to estatal aos movimentos sociais. Este é um ponto no qual, já no período de reabertura políti-

11  Artigo 6°:
§2. Como marco de sua competência e de conformidade com suas disposições constitucionais, o Estado
deveria  tomar  todas  as  medidas  adequadas,  inclusive  por  via  legislativa,  especialmente  nas  esferas  da
educação, da cultura e da informação, com o fim de prevenir, proibir e eliminar o racismo, a propaganda
racista,  a  segregação  racial  e  o  apartheid,  assim como de  promover  a  difusão  de  conhecimentos  e  de
resultados  de  pesquisas  pertinentes  aos  temas  naturais  e  sociais  sobre  as  causas  e  a  prevenção  dos
preconceitos  raciais  e  as  atitudes  racistas,  levando  em  conta  os  princípios  formulados  na  Declaração
Universal de Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos.
§3. Dado que a legislação que prescreve o combate à discriminação racial pode não ser suficiente por si só
para  atingir  tais  fins,  corresponderá  também  ao  Estado  completá-la  de  acordo  com  um  aparelho
administrativo encarregado de pesquisar sistematicamente os casos de discriminação racial, mediante uma
variada  gama  de  recursos  jurídicos  contra  os  atos  de  discriminação  racial  por  meio  de  programas  de
educação e de pesquisas  de grande alcance destinados a lutar  contra os preconceitos raciais  e contra a
discriminação racial, assim como de acordo com programas de medidas positivas de ordem política, social,
educativa e cultural  adequadas para promover um verdadeiro respeito  mútuo entre os  grupos humanos.
Quando  as  circunstâncias  os  justifiquem,  deverão  ser  aplicados  programas  especiais  para  promover  a
melhoria  da  situação  dos  grupos  menos  favorecidos  e,  quando  se  trate  de  nacionais,  promover  sua
participação eficiente nos processos decisivos da comunidade.
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ca no Brasil já nos anos de 1980 os novos atores sociais levantaram a questão da democratiza-

ção do ensino promova a diversidade dos estudantes no Brasil. 

No entanto, tal qual as resoluções da ONU dependem da disposição política de seus

membros para que resoluções aprovados possam ser implementadas e acompanhadas quanto

política, no Brasil a LDB também não conseguiu contemplar os povos historicamente margi-

nalizados quanto a seus saberes e por isso a luta pela inclusão destes saberes estendem o deba-

te por uma educação democrática que não finda em 1996 mas que continue pelos anos 2000

com o Plano Nacional da Educação (PNE) e a Lei específica que torna obrigatória o ensino da

história e cultura dos povos negros e africanos e, anos depois, também dos povos indígenas.

Escrever sobre a transição dos anos de 1980 para 1990 em termos políticos, econômi-

cos e sociais ultrapassaria o escopo desse texto. Tratar sobre A Conferência Mundial sobre os

Direitos Humanos de 1993 em Viena é expor a derrocada da experiência socialista com a dis-

solução do bloco soviético. Para Hobsbawm, o século XX terminava no início da década de

1990, iniciando o novo século com o discurso sobre a globalização e a formação de uma “al-

deia global”. Não obstante, a realidade histórica da década de 1990 revela o aumento dos con-

flitos regionais, da ascensão de governos antiliberais e da promoção de nacionalismos xenófo-

bos. 

No plano da agenda social já nos anos de 1980 estudos já afirmavam que a estagnação

econômica causava problemas para a manutenção de uma política de proteção social e que es-

tas mesmas políticas causavam entraves para o retorno do crescimento econômico. Para lidar

com os principais pontos sobre este período opto pelas análises de Fiori e José Augusto Lind-

gren Alves acerca da crise do Welfare State e da importância da conferência em Viena respec-

tivamente.

3.2. Agenda social diante da Crise: A Conferência de Viena frente ao avanço neoliberal da po-

lítica pública

A crise das décadas de 1970 e 1980 marca o fim das políticas de bem-estar ou Welfare

State por parte de muitos dos Estado do norte global. Se a Era de Ouro permitiu o crescimento

real da economia com políticas de pleno emprego, a crise decorrente das novas relações pro-

dutivas nos países capitalistas (e mesmo nos socialistas que não estavam desconectados das

relações com o mercado global) sinaliza impactos políticos e sociais profundos. Da mesma

forma, se nos países do capitalismo central as economias viveram anos de pouco crescimento
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econômico, ainda mantinham algum padrão de vida para a maioria dos cidadãos relativamente

estável nos anos 1970 e 1980, o mesmo não se pode dizer nos países pobres da periferia. 

Nas regiões da América Latina e África o crescimento praticamente cessou. No Brasil

o modelo de crescimento dos governos militares que ficou conhecido como “Milagre Econô-

mico” cessou nos anos ainda em meados dos anos 1970 e o país entrou nos anos 1980 em um

cenário de hiperinflação, conhecida como a “década perdida”. O período de crise significará

um duro golpe anos mais tarde para os militares cada vez mais pressionados pela reabertura

democrática.

Expondo alguns pontos principais acerca da crise da época, pode-se apontar que a ex-

pansão da integração econômica global  promoveu um deslocamento de setores industriais

para outras áreas com menos regulações e encargos trabalhistas. O leste asiático presenciou

um grande crescimento econômico, fato que chegara a ser chamados dos “Tigres asiáticos”.

Nos países em que o sindicalismo era forte e atuante e os salários e outros benefício consegui-

dos pelas disputas do capital  versus trabalho viram seus padrões de vida para a geração se-

guinte piorarem. 

Num nível particularmente nevrálgico, um dos resultados (do desemprego em massa) pode
ser um progressivo distanciamento entre o resto da sociedade e os jovens que, segundo pes-
quisas contemporâneas, ainda querem empregos, por mais difíceis que sejam de conseguir,
e ainda esperam carreiras significativas. Em termos mais amplos, deve haver algum perigo
de que a próxima década seja uma sociedade em que não apenas “nós” seremos cada vez
mais separados “deles” (as duas partes representando, muito grosso modo, a força de traba-
lho e a administração), mas em que os grupos majoritários se cindirão cada vez mais, com
os jovens e relativamente desprotegidos em oposição aos membros mais bem protegidos e
mais experientes da força de trabalho. Secretário-geral da OCDE (Investing, 1983, p. 15)

Os efeitos da crise também reverberaram nas velhas forças político-partidárias. Parti-

dos do campo social-democrata e trabalhistas, identificados com as classes trabalhadoras, ou,

com um esforço por gerenciar humanamente o capital, perderam apoio, surgindo governos

conservadores e liberais com políticas de austeridade fiscal e desregulamentação da econo-

mia. Assim também, a revolução tecnológica permitiu uma maior mecanização da produção e

menos mão-de-obra para o serviço. As mudanças da concepção fordista de linhas de produção

foram substituídas pela experiência japonesa toyotista, da produção “just in time” com esto-

ques baixos e descentralização da cadeia produtiva. O preço da força de trabalho torna-se cada

vez menor, com grupos desempregados e pauperizados aumentando em muitos países aonde
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até então não eram uma vista comum diante da política de pleno emprego, como explicita Fio-

ri:

Seja como for, a verdade é que as ideias neoconservadoras é que acabaram politicamente
vitoriosas, difundindo-se de forma implacável por todo o mundo a partir de sua vitória no
eixo anglo-saxão. E foram elas, portanto, que animaram os projetos neoliberais de reformas
dos Estados que acabam atingindo em cheio os Estado de Bem-Estar Social, desacelerando
sua expansão ou desativando muitos de seus programas. Depois de uma década e meia de
hegemonia liberal-conservadora, entretanto, são muitos os autores que consideram que a
destruição foi menor do que se vem sendo apregoado. (1997, pg.142)

O processo pelo qual os governos neoliberais implantaram suas reformas seguiram al-

guns pontos em comum como a o desmonte e enfrentamento aos sindicatos, desregulação das

leis trabalhistas e privatização de muitos dos serviços sociais. Os cortes foram em um momen-

to oportuno em que o campo dos movimentos e partidos de esquerda estavam enfraquecidos

diante da crise de confiança. Ocorreram cortes nos programas de distribuição de renda e dos

programas que garantiam um mínimo de proteção social. 

A noção de uma sociedade construída coletivamente, o neoliberalismo aposta na indi-

vidualização da falha ou do sucesso. Muitos das políticas sociais foram sendo segmentadas

para grupos específicos, com parte do “auxílio” sendo preenchido ou não por grupos privados

como ajuda de voluntários, organizações não-governamentais ou outras de natureza empresa-

rial. 

Os anos de 1990 marcam o ruir do bloco socialista diante da crise econômica e do acú-

mulo de contradições no campo político. A vitória do liberalismo deixou no fim uma conta

bem negativa diante dos impactos que a dissolução da União Soviética representou, com o

nascimento de vários países que agora possuíam armas nucleares, um despertar de nacionalis-

mos xenófobos e demagogos e um nível de desconfiança que marcaram os anos 90 com rela-

ção as organizações internacionais, sejam elas representantes das Nações Unidas ou mesmo

ONGs ou agências empresariais. Nunca se viram tantas missões de paz como na década de 90.

As políticas de um ultraliberalismo violento, de desmonte do Estado soviético em empresas

que poderiam ser espoliadas pelo capital internacional acirrou as contradições e desigualdades

numa região que vivia certa estabilidade social até então. Hobsbawm sumariza bem a condi-

ção de aflição diante do quadro que se desenhava para a questão das relações de trabalho nes-

te período:
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A tragédia histórica das Décadas de Crise foi a de que a produção agora dispensava visivel -
mente seres humanos mais rapidamente do que a economia de mercado gerava novos em-
pregos para eles. Além disso, esse processo foi acelerado pela competição global, pelo aper-
to financeiro dos governos, que — direta ou indiretamente — eram os maiores empregado-
res individuais, e não menos, após 1980, pela então predominante teologia de livre mercado
que pressionava em favor da transferência de emprego para formas empresariais de maxi-
mização de lucros, sobretudo para empresas privadas que, por definição, não pensavam em
outro interesse além do seu próprio, pecuniário. Isso significou, entre outras coisas, que go-
vernos e outras entidades públicas deixaram de ser o que se chamou de “empregadores de
último recurso” (World Labour, 1989, p. 48). O declínio dos sindicatos, enfraquecidos tanto
pela depressão econômica quanto pela hostilidade de governos neoliberais, acelerou esse
processo, pois a produção de empregos era uma de suas funções mais estimadas. A econo-
mia mundial se expandia, mas o mecanismo automático pelo qual essa expansão gerava
empregos para homens e mulheres que entravam no mercado de trabalho sem qualificações
especiais estava visivelmente desabando. (1993, p.320)

Na Conferência em Viena sobre os Direitos Humanos as tensões representaram este

período histórico. Ao analisarmos a conferência é possível conferir pelos números o aumento

da participação de novos atores sociais no que diz respeito ao processo deliberativo no fórum,

além da forte participação de estados-nações membros do sistema ONU. Novos observadores

eram organizações da sociedade civil. Contou com a representação de 171 Estados, 2000 or-

ganizações não governamentais nos quais organizaram eventos complementares como o “Fó-

rum de ONGs” com palestras acadêmicas e de personalidades atuantes nos temas da agenda.

Essa Conferência foi marcada pelas disputas e desentendimentos entre as representações dos

países, principalmente no eixo Norte/Sul, explicadas por Lindgren Alves:

Qualquer proposta ou sugestão liberalizante do Ocidente era encarada com desconfiança
pelos afro-asiáticos e alguns países de outros grupos como possível manifestação do alarde-
ado “direito de ingerência”.12 Qualquer proposta do Terceiro Mundo visando mais à coleti-
vidade do que ao indivíduo era vista pelo Ocidente como tentativa de rejeição à noção de
direitos individuais em favor de regimes autoritários. (1994, p.26)

O texto ao final da Conferência de 1993 buscou reafirmar o caráter universal dos direi-

tos humanos da Carta de 1948. Esta tida pelo autor como a conquista mais difícil da conferên-

cia visto a noção de relativismo cultural que rejeitava qualquer proposição que tentasse englo-

bar todas aquelas nações com concepções distintas de natureza religiosa e cultural.

12 De  natureza  política  e  impositiva,  esse  “direito  de  ingerência”,  postulado  sobretudo  por  governantes,
militantes não governamentais e juristas do ocidente desenvolvido, era interpretado por muitos Estados de
outras áreas como um relançamento da auto atribuída “missão civilizadora” colonialista, que conferia ao
primeiro mundo – com ou sem aval da ONU – licença para atuar como gendarme em todo o planeta, não por
motivações propriamente humanitárias, mas para fazer valer a concepção euro americana de democracia e,
com ela, seus interesses. Alves, 2001, pg.46. 
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A rejeição às generalizações representava de alguma maneira o “espírito do tempo” do

período. Das grandes pautas sociais encabeçadas por movimentos políticos de cunho progres-

sista, o que se vê após a derrocada dos sistemas socialistas e da crise dos antigos partidos, são

novos questionamentos que não ganhavam destaque nas velhas estruturas de discussão, possi-

bilitados pelo advento de novas tecnologias, como a organização em redes. Pautas mais locais

surgem nas discussões da agenda com a participação de organizações afro-asiáticas, do movi-

mento feminista e de grupos conservacionistas. Outras disputas foram pela questão do direito

à autodeterminação dos povos e o direito ao desenvolvimento como um “direito universal,

inalienável” o que não implicaria solapar direitos humanos fundamentais como resposta para

manter a autodeterminação. 

A participação das ONGs foi um fato marcante nesta conferência de 1993. Embora não

fosse aprovada a participação direta nas negociações, frente a recusa de muitos países africa-

nos, do leste europeu e asiáticos que enxergavam com desconfiança essas entidades como um

mais elemento das potências ocidentais interferindo nas políticas locais13. No entanto, Lind-

gren Alves enxerga como fato marcante da conferência. Suas influências podem ser percebi-

das no texto final e, em certos casos, no próprio diálogo governo-sociedade. A importância da

inclusão das pautas dos direitos das mulheres (cuja preocupação aparece nos textos das confe-

rências de 68 e 78, em um foco mais relativo à defesa da família e contra a desigualdade de

oportunidades quanto ao mercado de trabalho) decorre da influência do movimento feminista

internacional: 

18. Os Direitos Humanos das mulheres e das crianças do sexo feminino constituem uma
parte  inalienável, integral e indivisível  dos Direitos Humanos universais.  A participação
plena das mulheres, em condições de igualdade, na vida política, civil, econômica, social e
cultural, aos níveis nacional, regional e internacional, bem como a erradicação de todas as
formas de discriminação com base no sexo, constituem objetivos prioritários da comunida-
de internacional. A violência baseada no sexo da pessoa e todas as formas de assédio e ex-
ploração sexual, nomeadamente as que resultam de preconceitos culturais e do tráfico inter-
nacional, são incompatíveis com a dignidade e o valor da pessoa humana e devem ser eli -
minadas. Isto pode ser alcançado através de medidas de caráter legislativo e da ação nacio-
nal e cooperação internacional em áreas tais como o desenvolvimento socioeconômico, a

13 Não foi fácil, porém, entre as delegações governamentais, chegar-se a fórmula consensual que permitisse o
acesso de ONGs como observadoras às sessões de trabalho da conferência.  (…) De um modo geral,  as
reservas a participação das ONGs em reuniões das nações unidas partiam de países do terceiro mundo e do
antigo bloco socialista, enquanto países do grupo ocidental (...) eram os principais propugnadores de sua
incorporação como observadoras. Essa divisão de posições enraizada devia-se a fatores diversos, a começar
pelo fato que a maioria esmagadora das ONGs eram de procedência euro americana – o que não surpreende
na medida em que a própria noção de sociedade civil como espaço social separado do Estado é de origem
ocidental.  (…)  Além  disso  o  financiamento  dessas  organizações  por  fundações  filantrópicas  norte-
americanas  e  europeias  dava  azo  a  interpretação,  corrente  na  Guerra  Fria,  de  que  as  ONGs  eram
instrumentos de propaganda ideológica das potências ocidentais. Alves, 2001, pg.98-99. 



32

educação, a maternidade segura e os cuidados de saúde, e a assistência social. Os Direitos
Humanos das mulheres deverão constituir parte integrante das atividades das Nações Uni-
das no domínio dos Direitos Humanos, incluindo a promoção de todos os instrumentos de
Direitos Humanos relativos às mulheres. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos
insta os Governos, as instituições e as organizações intergovernamentais e não governamen-
tais a intensificarem os seus esforços com vista à proteção e à promoção dos Direitos Hu-
manos das mulheres e das meninas. (NAÇÕES UNIDAS, 1993, p. 05)

Outra importante marca presente no texto final é explicitação dos direitos dos indiví-

duos pertencentes aos grupos minoritários, que historicamente são excluídos do debate públi-

co e das decisões políticas que os afetam. Se nos textos anteriores é consagrado o direito à li-

vre expressão e respeito das diversas culturas e religiões de todos os seres humanos, no texto

de Viena torna-se mais explicitado:

19. Considerando a importância da promoção e da proteção dos direitos de pessoas perten-
centes a minorias e o contribuo de tal promoção e proteção para a estabilidade política e so-
cial dos  Estados onde vivem essas pessoas, A Conferência Mundial sobre Direitos Huma-
nos reafirma a obrigação para os Estados de garantir que as pessoas pertencentes a minorias
possam exercer de forma plena e efetiva todos os Direitos Humanos e liberdades funda-
mentais sem qualquer discriminação e em plena igualdade perante a lei, de acordo com a
Declaração sobre os Direitos de Pessoas pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Re-
ligiosas e Lingüísticas. As pessoas pertencentes a minorias têm o direito de usufruir a sua
própria cultura, de professar e praticar a sua religião e de se exprimir na sua língua, tanto
em privado como em público, livremente e sem interferências ou qualquer forma de discri-
minação.

20. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reconhece a dignidade inerente e o
contribuo único dos povos indígenas para o desenvolvimento e o pluralismo da sociedade e
reafirma fortemente o empenho da comunidade internacional no seu bem-estar econômico,
social  e cultural  e  no seu gozo dos frutos  do desenvolvimento sustentável.  Os Estados
deverão garantir a participação plena e livre dos povos indígenas em todos os aspectos da
vida  social,  particularmente  em  questões  que  sejam  do  seu  interesse.  Considerando  a
importância da promoção e da proteção dos direitos dos povos indígenas,  bem como a
contribuição de tal promoção e proteção para a estabilidade política e social dos Estados
onde  vivem  esses  povos,  os  Estados  deverão,  em  conformidade  com  o  Direito
Internacional, adotar medidas positivas e concertadas com vista a garantir o respeito por
todos os Direitos Humanos e liberdades fundamentais dos povos indígenas,  na base da
igualdade e da não- discriminação, bem como reconhecer o valor e a diversidade das suas
distintas identidades, culturas e organizações sociais. (NAÇÕES UNIDAS, 1993, p.06  )

Para  Hobsbawm,  a  turbulência  dos  anos  de  1990  em  matéria  de  conflitos

internacionais, crises humanitárias e piora dos índices sociais, o fim da experiência soviética

com o fim do Bloco Socialista e da Guerra Fria marcaram o fim do século XX e o prenúncio

de menos estabilidade mundial. No plano das políticas sociais e a pressão de novos atores

sociais  diante  dos  problemas  em  pauta  na  opinião  pública  representam  uma  década  de
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Conferências para tratar outra configuração da agenda social menos capturada pelos interesses

dos grupos econômicos. Segundo a visão de Isabel Ortiz:

Durante las décadas de los ochenta y noventa, la política social fue asistencialista, centrada
em  proporcionar  asistencia  social  (‘safety  nets’)  y  servicios  básicos,  completamente
insuficiente para lograr un desarrollo social y económico equilibrado. La política social era
considerada ‘residual’ o secundaria em términos de importância. Las teorias em boga se
centraban em la idea de que ‘el desarrollo económico es prioritario’. En consecuencia, las
políticas sociales fueron marginadas; se les otorgó una importância menor, materializada en
una financiacion exigua, a menudo centrada em mitigar los efectos no deseados del cambio
económico em vez de fomentar activamente un mejor desarrollo social para todos. Este
enfoque ‘residual’ y asistencialista,  que ha prevalecido durante más de dos décadas,  ha
terminado acrescentando las tensiones sociales y el malestar político en gran número de
países. (2007, p.06-07)

É interessante dizer que os organismos internacionais de financiamento, ou seja, mais

próximos dos interesses do capital financeiro transnacional, como o Banco Mundial (BM) e o

Banco  Interamericano  de  Desenvolvimento  (BID)  apontaram  que  as  políticas  sociais

utilizadas até então estavam rendendo um crescimento econômico muito lento e concentração

de renda nas camadas mais altas. Por outro lado, Ortiz apresenta características dos modelos

de Bem Estar-social de “tipo liberal”14, em específico, em torno das políticas sociais. Torna-se

importante  esclarecer  que os consensos  construídos  durante a  década de 1990 delinearam

novas pautas da agenda global, listadas por Cruvello: 

Convivência social sobre a base dos direitos humanos;
Proteção dos grupos minoritários;
Gestão de fluxos migratórios causados por motivos econômicos;
Recolocação das massas de exilados por motivos étnicos, religiosos e políticos;
Preservação da biosfera e proteção do meio ambiente;

14 Ortiz estabelece três tipos ideais no qual a maioria dos Estados poderiam ser encaixados quanto às suas
políticas de bem-estar social:
 Los  regímenes  liberales  tienden  a  adoptar  un  modelo  de  Estado  del  bienestar  de  caráter

residual,  con  asistencia  social  (‘safety  nets’)  destinada  sólo  a  aquellos  indivíduos  en  extrema
necessidad; este es el modelo dominante em los países de habla inglesa. Su origen se remonta a las
Leyes de Pobres (Inglaterra, 1598) y sigue teniendo una gran influencia em las instituciones financieras
internacionales.

 Los regímenes social-democratas tienden a favorecer el universalismo, basado en* el princípio
de  solidaridad,  em  el  que  los  beneficios/servícios  llegan  a  todos  los  ciudadanos  en*  los  mismos
términos, como en* Suecia y Holanda.

 Los regímenes corporativistas tienden al universalismo, vinculando primero las prestaciones a
la  contribución  de  los  trabajadores  en*  el  sector  formal  que  contrbuyen  al  desarrollo  del  país,  y
ampliándolas a lo largo del tiempo mediante subsídios. En los países de ‘industrialización tardía’, como
Alemania y Japón,  el  derecho al  estado  del  bienestar  fue  primero dirigido a aquellos  grupos cuya
cooptación para la modernización económica y la construcción nacional era juzgada indispensable por
el gobierno: las clases medias y trabajadoras; el universalismo ocurrió gradualmente, com el paso del
tiempo se añadieron nuevos beneficiarios al especificarse nuevos criterios para ser incluidos. (2007,
p.36)
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Regulamentação do uso dos recursos naturais comuns;
Emergência sanitária e grandes enfermidades;
Luta contra o crime internacional e tráfico de ilícitos. (2011, p.05)

Como resultado profícuo das Conferências nos anos de 1990, 189 países aprovaram a

Declaração do Milênio em 2000, definindo os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio

(ODMs) e o estabelecimento do desenvolvimento humano como prioridade. Contrariando as

visões neoliberais, de que o crescimento econômico é o principal elemento a ser concretizado

e  que  depois  deste,  se  poderia  dividir  com  distribuição  de  renda,  Ortiz  defende  que  o

crescimento econômico é sim necessário, contudo necessita da ação de políticas públicas para

a promoção do desenvolvimento humano. Segundo Ortiz, 

La política social es un instrumento que utilizan los gobiernos para regular y complementar
las instituciones del  mercado y las estructuras  sociales.  La política social  es  definida a
menudo em términos  de  servicios  sociales  como la  educación,  la  salud,  ola  seguridad
social.  Sin  embargo,  la  política  social  incluye  mucho  más:  distribución,  protección  y
justicia social. La política social consiste em situar a los cuidadanos en el núcleo de las
políticas  publicas,  ya  no  mediante  el  suministro  de  asistencia  social  residual,  sino
incorporando sus necesidades y voz em todos los sectores. La política social es también
instrumental, y ha sido utilizada pragmáticamente por muchos gobiernos para conseguir el
respaldo  político  de  los  ciudadanos,  generar  cohesión  social,  y  potenciar  un  mayor
desarrollo económico, mejorando el capital humano y el empleo productivo. La conexión
con el desarrollo económico es particularmente importante. Las políticas sociales pueden
superar el círculo vicioso de la pobreza y el atraso, y crear un círculo virtuoso en el que el
desarrollo  humano  y  el  empleo  generen  una  mayor  demanda  interna  y  crescimiento
económico. (2007, p.06) 

Nesta passagem de Ortiz deixa claro que não é o movimento apenas pela defesa de um

humanismo  que  orienta  as  políticas  sociais  defendidas  no  período.  Noções  como  capital

humano, emprego produtivo, coesão social, entre outros, são questões muito preciosas para o

desenvolvimento das relações capitalistas, a dinâmica do mercado. As propostas visavam a

diminuir  a  captura  das  políticas  públicas  através  do  fomento  de  políticas  sociais  que

priorizassem crescimento econômico com investimentos  em políticas  públicas de serviços

básicos como educação e saúde, de maneira pública e universal, como principais meios para

que países  na periferia  do sistema pudessem se desenvolver.  Para  isso,  Rodrigues  (2010)

defende a participação das ONGs e setores da sociedade civil nas decisões das políticas e da

esfera governamental.

A questão acerca dos direitos de grupos minoritários é cara para a realidade brasileira

quando se pensa na exclusão histórica dos povos indígenas, transformados em párias em suas
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próprias  terras  e  aos  povos  negros  e  descendentes  dos  povos  africanos  que  aqui  foram

escravizados. A dominação não se dá apenas pela exploração física da força de trabalho, se dá

também no aspecto de invizibilização de seus valores e saberes.

Um  dos  autores  muito  importante  durante  minha  trajetória  como  estudante  de

licenciatura numa sala de aula foi Miguel Arroyo com sua noção de Outros Sujeitos. Para

Arroyo, os descendentes destes grupos historicamente excluídos da vida pública e política

também são diminuídos ou menosprezados quanto a seus saberes e expressões de cultura na

música, na dança, nas cosmovisões de mundo, e que é um ato revolucionário quando destes

grupos surgem ações que busquem a revalorização de seu legado histórico e que seja também

considerado como saberes legítimos a serem ensinados para as crianças nas escolas, ao menos

suas histórias de resistência.

No que concerne a Lei de Diretrizes e Bases da educação de 1996, embora muito

importante ao explicitar que a letra da lei busca valorizar as diferenças dos diversos grupos

que  aqui  vivem,  a  luta  para  inclusão  dos  povos  indígenas  e  dos  movimentos  negros  e

quilombolas  de  uma  explicitação  específica  quanto  a  obrigatoriedade  do  ensino  de  suas

histórias na grade curricular se fez necessária.

3.3.  Da  Agenda  Social  para  a  LDB:  diálogos  da  realidade  brasileira  com  a  agenda

internacional através da luta por um plano nacional de educação pública

Ao longo desta monografia fica claro que para o avançar de uma agenda que valorize

os direitos humanos é preciso que a sociedade e seu governo esteja disposto a dialogar e que

setores sociais sejam ouvidos em duas demandas. Bobbio afirma que em sua concepção os

direitos, embora defendidos como Direitos Universais, com forte inspiração no século dos

filósofos iluministas europeus do século XVIII, possui um caráter histórico e nascem a partir

de cenários específicos de lutas históricas por grupos que estabelece enfrentaram as velhas

relações de poder e  expandiram os espaços e os grupos que deram voz na conquista por

direitos15. 

Por mais fundamentais e naturalizados que possam parecer em algumas regiões em

que a democracia liberal e suas instituições estão mais consolidadas, nenhum direito é algo

dado, necessita continuamente ser exercido e exigido pelas gerações. Isso só é possível num

15 Do ponto de vista teórico, sempre defendi – e continuo a defender, fortalecido por novos argumentos – que
os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas
circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de
modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas. (1990, pg.02)
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ambiente em que esteja usufruindo de uma “paz” e que possibilite exercício da democracia.

No Brasil, com seu legado histórico autoritário e excludente, lutar por direitos é uma tarefa

difícil  e  perigosa.  A maior  parte  de  sua  história  como república  tem sido  a  de  períodos

autoritários como a norma.

Um dos objetivos principais desta monografia é a de analisar a presença das discus-

sões acerca de temas pertinentes na pauta da agenda social na Lei de Diretrizes e Bases e

como os movimentos se iniciaram ainda nos anos 60 mas que só pode ser disputada novamen-

te com a redemocratização de fins dos anos 80 e como ainda nos anos 2000 é objeto de dispu-

ta diante da crescente pressão de grupos contrários a valorização de uma política nacional de

educação pública de qualidade.

Como aponta Saviani, a luta por um outro plano de educação nacional contava com

forte pressão contrária de grupos privados ligados à Igreja Católica que pressionava o governo

por uma manutenção das escolas confessionais e do subsídio público a estas (algo similar as

ideias dos vouchers que é tão defendido por grupos privados de educação atualmente, no qual

as famílias poderiam “escolher” que escolas seus filhos estudariam e o governo pagaria uma

“bolsa” para elas).

Os debates sobre as políticas para a educação brasileira ocorrem não só no campo

econômico do financiamento, mas também de que tipo de formação se espera desta educação:

uma  escola  voltada  para  a  formação  humana  ou  algo  mais  técnico  para  compor  das

habilidades mínimas necessárias a força de trabalho da classe trabalhadora pobre brasileira? 

O Brasil possui uma das maiores desigualdades de renda do mundo e esta realidade se

reproduz nos  projetos  de políticas  públicas  ao longo dos  governos.  Se existem “ilhas  de

excelência” em institutos de ensino que normalmente servirão a formação das elites dirigentes

do país,  existem também um montante  de  escolas  públicas  sucateadas  que  servem como

fomento  mínimo às  classes  pobres  em dominarem habilidades  mínimas  para  servirem ao

trabalho,  em  sua  grande  maioria,  desqualificado.  O  advento  do  golpe  militar  e  seu

recrudescimento, a perseguição a movimentos sociais praticamente cessou as possibilidades

de retomar a pauta.

Somente  com  o  enfraquecimento  do  regime  militar  o  aumento  das  mobilizações

sociais  pela  redemocracia  que  se  possibilitou  o  retorno  das  discussões  por  uma  política

pública  de  educação.  Nos  anos  90  a  disputa  se  deu  no  plano  governamental  diante  das

bancadas congressistas diante dos interesses em disputa. O Brasil já respirava os ventos da
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doutrina  neoliberal  em  suas  políticas  de  desestatização  das  empresas  públicas  com  a

diminuição das garantias sociais que foram se construindo no nosso Welfare State de modelo

autoritário.

O  governo  de  cunho  neoliberal  de  Fernando  Henrique  Cardoso  proporcionou

resistência  diante  da  aprovação  do  projeto  de  Florestan  Fernandes,  que  continha  muitas

propostas  que  vieram  de  fóruns  e  contou  com  mobilizações  populares  de  professores  e

acadêmicos da área de educação. O substitutivo Darcy Ribeiro acabou por neutralizar muitos

dos avanços do projeto de lei. O PNE (Plano Nacional de Educação), aprovado apenas em

2001, também sofreu muitas mutilações pelos vetos presenciais a certos trechos acerca do

financiamento. O que se vê desde então é um embate por forças empresariais representando

poderosos  grupos  da  educação  privada  em  minar  os  projetos  de  educação  pública  de

qualidade,  financiando  bancadas  no  congresso  para  beneficiar  políticas  redução  do

financiamento público e deslocamento dos investimentos para o setor dos cursos pagos.

De que forma os debates acerca da LDB dialogam com a agenda social? De um lado

trago a noção com base nas ideias de Bobbio de que as mobilizações em torno da aprovação

da Lei de Diretrizes e Bases, apesar dos obstáculos na aprovação do congresso e da forte

campanha contra, por parte de grupos privados de ensino, mobilizou setores sociais em um

“projeto de sociedade” ao invés de um “projeto de governo”. As mobilizações de grupos na

sociedade civil amadurecem uma noção de defesa das instituições democráticas ao estimular o

debate e a pressionar para que as políticas públicas atendam as demandas populares.

De outro lado a LDB possui diversos pontos em seu texto que dialogam com temas

preciosos discutidos nas três conferências, assim como acena para suas próprias limitações e

da necessidade de se pautar no congresso por leis específicas que tratem da obrigatoriedade

do ensino da cultura e saberes dos povos africanos e negros que constituíram o país, a lei

n°10639/03 e a lei n°11.645 que expandiu a obrigatoriedade do ensino da história e saberes

dos povos indígenas. Pesquisas feitas após anos de implementação destas leis demonstram

que  pouco  se  avançou  na  implementação  destas  resoluções,  seja  por  questões  de  baixo

investimento por parte dos poderes públicos, seja pela formação que ainda valoriza o saber de

matriz europeia e relega ao preconceito os saberes tidos como “não legítimos”.

A seguir eu destaco alguns trechos da lei aprovada assim como alguns comentários

relevantes aos diálogos com a agenda das três conferências:
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Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar,
na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos
sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e
nos  ideais  de  solidariedade  humana,  tem  por  finalidade  o  pleno  desenvolvimento  do
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

É possível de se verificar a influência nos princípios norteadores da declaração dos

direitos humanos quanto a promoção de um convívio e exercício da cidadania. A educação

formal é aqui enxergada de maneira ampliada pois os processos formativos já se iniciam nos

círculos mais próximos, familiares e abrangem outros espaços formativos como organizações

da sociedade civil (OSCs) e em manifestações culturais

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o
saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII  -  gestão  democrática  do  ensino  público,  na  forma  desta  Lei  e  da  legislação  dos
sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extraescolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
XII - consideração com a diversidade étnico-racial. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

Este  artigo  destaca  para  além da  valorização da  liberdade  do saber  e  ensinar  que

valorize  concepções  diversas  de ideias  e  fomente a  discussão,  estão  a  obrigatoriedade do

Estado em fornecer instituições públicas e gratuitas de ensino. Além disso consta a noção de

que os profissionais precisam ser valorizados e, embora o Brasil seja um país onde a gama de

ensino público, nos níveis municipal e estadual não valorize os profissionais da educação, a

inclusão foi uma pauta importante e atenta para uma preocupação social que o governo ainda

vem descumprindo. O trecho que se segue da LDB comprova a relevância da obrigatoriedade

do ensino sobre as culturas africana e indígena, como se percebe a seguir: 

§ 4º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas
e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e
europeia. 
Art.  26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental  e  de ensino médio,  públicos  e
privados,  torna-se  obrigatório  o  estudo  da  história  e  cultura  afro-brasileira  e  indígena.
(Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008). 
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§ 1o O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da
história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses
dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos
negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o
índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social,
econômica e política, pertinentes à história do Brasil. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de
2008). 

§  2o Os conteúdos referentes  à  história  e  cultura afro-brasileira  e  dos povos indígenas
brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas
de educação artística e de literatura e história brasileiras. (Redação dada pela Lei nº 11.645,
de 2008). 

A obrigatoriedade da presença nos currículos escolares brasileiros das histórias e das

culturas dos povos negros e africanos e indígenas surgem de maneira mais explícita com leis

complementares já em fins dos anos 2000. A necessidade de se tornar obrigatória uma parte

tão explícita da formação deste país revela que o conteúdo do saber também perpassa relações

de poder e que a histórias destes grupos por séculos não representou e ainda luta por ser

representado como formas de saber legítimas nas instituições de ensino. Embora a prática

educativa seja dispersa em toda relação social: aprendemos no ofício, ao lado de uma fogueira

ouvindo histórias de pessoas mais velhas, conversando com estranhos nas ruas, etc. Mas a

sociedade capitalista ocidental considera os anos nas instituições escolares como os espaços

por  excelência  do  adquirir  de  um saber  legitimado  socialmente.  E  esta  mesma educação

também reproduz as  mesmas  desigualdades  dos  espaços  para  além dos  muros  da  escola.

Conforme o militante e intelectual Abdias Nascimento:

O sistema educacional [brasileiro] é usado como aparelhamento de controle nesta estrutura
de discriminação cultural. Em todos os níveis do ensino brasileiro – elementar, secundário,
universitário – o elenco das matérias ensinadas, como se se executasse o que havia predito a
frase de Sílvio Romero, constitui um ritual da formalidade e da ostentação da Europa, e,
mais recentemente, dos Estados Unidos. Se consciência é memória e futuro, quando e onde
está a memória africana,  parte inalienável da consciência brasileira?  Onde e quando a
história da África, o desenvolvimento de suas culturas e civilizações, as características, do
seu povo, foram ou são ensinadas nas escolas brasileiras? Quando há alguma referência ao
africano  ou  negro,  é  no  sentido  do  afastamento  e  da  alienação  da  identidade  negra.
Tampouco  na  universidade  brasileira  o  mundo  negro-africano  tem  acesso.  O  modelo
europeu ou norte-americano se repete, e as populações afro-brasileiras são tangidas para
longe  do  chão  universitário  como  gado  leproso.  Falar  em  identidade  negra  numa
universidade do país é o mesmo que provocar todas as iras do inferno, e constitui um difícil
desafio aos raros universitários afro-brasileiros (1978, p. 95).

O ressurgimento dos movimentos sociais,  durante o processo de redemocratização,

vários  movimentos  negros  reivindicaram a  inclusão  da  história  dos  povos  historicamente

marginalizados da história oficial. Assim também, discussões sobre o combate às formas de
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racismo naturalizadas do senso comum, questionamentos sobre as condições de acesso das

populações negras e indígenas as instituições de ensino, levando a elaboração de políticas

sociais  afirmativas  como  forma  de  se  diminuir  o  abismo  histórico  do  acesso  dessas

populações a formas de concurso público, por exemplo.

Para o exercício dos direitos humanos e sua expansão são necessários que exista um

ambiente de paz  e  que os  indivíduos  possam participar  das  decisões  governamentais,  em

várias instâncias, e decidir as políticas que serão realizadas para benefício dos indivíduos. A

formação histórica do Brasil nos formou enquanto um país extremamente desigual e com isso,

torna-se muito difícil acreditar que a população brasileira viva e exerça uma democracia no

sentido amplo, mesmo uma democracia liberal burguesa. Para que se chegue a outro nível de

desenvolvimento social são precisos estratégias políticas que estimulem o bem-estar social em

conjunto com um crescimento econômico. Contudo, as questões estruturais não se resolvem

com políticas de curto prazo, para o Brasil se desenvolver e ampliar a questão da cidadania é

necessário  lidar  com nosso  legado  histórico  de  séculos  de  escravização  de  povos  negros

africanos e indígenas.

Como defende essa monografia em consonância com o exposto nas conferências, faz-

se necessário aos países estabeleçam políticas públicas não setoriais, mas de cunho universal,

ou seja: áreas de educação, da cultura, do planejamento urbano e das questões trabalhistas. 

Com a estrutura racista que se formou o Brasil,  banhado em sangue indígena e de

negros de regiões africanas, apenas uma maior importância na educação não seria o bastante

para compensar cinco séculos de exploração com uma política educacional. Mas a LDB foi

importante por suscitar uma mobilização em torno das discussões latentes no regime civil-

militar. Neste sentido, a LDB representou um momento de luta de setores da sociedade por

um projeto de sociedade, dialogando com temas que estavam presentes na agenda social e

também como uma forma de resistência frente aos interesses de grupos privados da educação

que possuem grande capilaridade no governo e financiam com lobby ou corrupção as políticas

que beneficiem poucos.

Tratando precisamente da Lei 10.639/03, que estendeu a educação básica a história e

cultura afro-brasileira e africana, é interessante procurar apreender os motivos da necessidade

de  outra  lei  a  respeito  da  história  da  cultura  dos  povos  afro-brasileiros?  O  currículo  da

educação no Brasil formou-se mirando para a cultura europeia e norte-americana. Para além
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de  um  esforço  jurídico,  as  políticas  também  buscariam  ampliar  a  formação  de  novos

professores para lidar com esta nova realidade. Mas o caminho ainda se faz muito longo.

Ampliar as discussões e trazer a memória, não só de dor dos que aqui pereceram e

construíram a nação, mas também as resistências, os ilustres personagens que por existir e

conquistar espaço e notoriedade são “naturalmente” embranquecidos, como a descoberta deste

que vos escreve, ao saber já no ensino médio que Machado de Assis era um homem negro!

Para Pereira,  as resistências antirracistas e do protagonismo de homens e mulheres

negras se iniciaram já na Era Vargas e se confundem com a própria história do Movimento

Negro,  particularmente  aos  “lugares  raciais”  da  educação  e  às  demandas  por  práticas

educativas antirracistas:

Tudo se agita, os espíritos cultos lançam novas idéias com o fim de melhorar a situação
mundial. O mundo está inflamado; alguma porção do globo não suporta a situação aflita da
época. (...) Só nós negras, caras patrícias,  extasiamos diante do acontecimento mundial.
Quando as lutas se sucedem com o fim de melhorar a vida deste ou daquele povo, é sinal de
que os espíritos tomam noção dos seus deveres e suas boas idéias são aceitas. (...) E nós,
patrícias,  precisamos  nos  mover,  sacudir  a  indolência  que  ainda  nos domina e  nos faz
tardias.  O  cativeiro  moral  para  nós  negros  ainda  perdura.  Muito  a  propósito  do  triste
conceito que fazem sobre nós, olhemos o que nos preparam. Notemos a fundação desta
Escola Luiz Gama com o fim de preparar meninas de cor para serviços domésticos. (...)Por
esta iniciativa se vê que para os brancos não possuímos outra capacidade, outra utilidade ou
outro direito a não ser eternamente o de escravo. (...) Mas isto não sucederá, só se não
houver  negros  que  sintam bem de  perto  a  necessidade  de  nos  movimentar  para  nossa
reabilitação na vida social. A vida de um povo 
depende da sua juventude.  Pois  bem, nos além de jovens somos mulheres...  Mas onde
podemos  trabalhar,  comungar  as  mesmas  idéias?  Em  toda  parte...  instruindo-nos,
procurando conhecer...  .("Apêlo às  Mulheres  Negras”.  Nice.  O CLARIM (um órgão da
Imprensa Negra de SP) Abril de 1935. (2013, p.5)

As demandas aumentaram a partir  da década de 1970, com o amadurecimento do

movimento negro e do renascer das lutas sociais pela redemocratização. Nos anos de 1990,

diante  da  emergência  de  novos  atores  sociais  como  novos  movimentos  identitários  e  de

minorias pautando as políticas sociais. Pereira esboça alguns dos consensos que saíram destes

encontros ainda no final da década de 1980, plasmando posteriormente na lei complementar a

LDB:

• " Que seja mais enfocada a cultura negra no ensino público e particular". 
• " Que as Entidades Negras reivindiquem aos governos, a adoção da história do negro no
currículo escolar". 
• " Editar livros de História do Brasil que abordem com veracidade o papel desempenhado
pelas três raças que formaram o povo brasileiro”. 
Conclusões do I Encontro Estadual do Negro do ES. Colégio Estadual Vitória – Forte São
João 19 e 20 de Setembro de 1987 (2013, p.6)
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Arroyo desenvolve a noção de Outros Sujeitos como conceito que pensa a maneira

como  filhos  e  filhas  descendentes  de  grupos  excluídos,  historicamente  dos  processos

decisórios e que agora, procuram expor seus saberes, suas resistências e demandas. Outros

Sujeitos que produzem outras pedagogias, preconizados por Arroyo:

Já na década de 1970 o pensamento social e político nos lembrava da retomada dos
movimentos sociais urbanos e do novo movimento operário e novo movimento docente.
Novos  sujeitos  sociais  em  cena,  na  arena  política.  Tempos  de  reconstruir  a  história
internacional do movimento operário.

Presença  de  Outros  Sujeitos  em  ações  coletivas  que  se  tornaram  afirmativas  no
campo,  quilombolas,  indígenas,  povos  da  floresta,  movimento  feminista,  negro,  de
orientação  sexual,  pró-teto,  moradia,  pró-escola/universidade…  Sujeitos  sociais,
invisibilizados,  apenas destinatários  de programas sociais  compensatórios  e  de  políticas
educativas se mostrando, presentes, visíveis, resistentes. (2012, p. 27

Portanto a Lei da LDB e a Lei da Obrigação da História dos povos afro-brasileiros e,

anos mais tarde, a Lei que incluiu o ensino da história dos povos indígenas, são efeitos das

mobilizações de grupos sociais que buscam participar mais das políticas que influirão em suas

vidas. As políticas sociais precisam ter em conta os grupos nos quais planejam suas estratégias

de desenvolvimento, porém é uma conquista por esses Outros Sujeitos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma  reflexão  qualitativa  da  literatura  consultada  para  esta  monografia  possibilita

destacar que as demandas e as recomendações da agenda social e a criação de instituições

mediadoras  dos  direitos  humanos foram se desenvolvendo e  se  modificando conforme as

mudanças nas relações sociais e na geopolítica. Nas décadas da “Era de Ouro” do capitalismo

pós-guerra  a  ênfase  foi  no  modelo  do  Estado  interventor  na  economia,  bem  como  de

valorização da proteção social do trabalho enquanto impulsionado por uma base industrial.

Neste período surgem as Nações Unidas e várias instituições para promoção de uma tentativa

de paz e desenvolvimento econômico para os países, ainda que de forma desigual. Os direitos

sociais são defendidos e a necessidade de sua expansão é tida como imprescindível. 

No período dos anos de 1970 até 1990 vigora a crise do modelo e ascensão de uma

visão neoliberal em que o Estado se desvincula da mediação entre capital e trabalho, com a

deterioração dos direitos sociais e a mercantilização dos serviços públicos. A agenda social

nesse contexto é relegada a um caráter residual, novos atores sociais ganham proeminência

como  ONGs  e  empresas  transnacionais.  Novas  pautas  como  a  questão  ambiental  e  os

impactos do desenvolvimento e temas como o direito de minorias como a causa LGBT. Da

visão orgulhosa e otimista do fim da Guerra Fria de que a história havia acabado e que os

conflitos seriam resolvidos em instituições liberais o que se vê no fim do século e início do

XXI é ressurgimento de nacionalismos que criminalizam as pautas da agenda social e um

clima de profunda inquietação com o futuro.

As reflexões de Bobbio, Saviani, Fiori e Cruvello possibilitam perceber como esse

período possui conexões com as lutas por melhores políticas educacionais no Brasil,  bem

como a luta e a mobilização de setores sociais por uma inclusão da agenda de defesa dos

direitos  humanos  no  plano  educacional  representou  também  um  amadurecimento  da

sociedade civil em processo para um país um pouco mais democrático.

Como educador  formado em uma instituição  pública  de  ensino  superior  e  por  ter

acompanhado de perto a  realidade da educação brasileira,  acompanhando uma instituição

estadual em uma escola de Niterói, me preocupo com os rumos das políticas do Estado para a

educação. Se na época das pesquisas em sala de aula eu pude apreender a importância da

valorização da história de vida dos estudantes e dos saberes trazidos por eles nos encontros do

dia-a-dia  nas aulas de sociologia,  agora,  com estes conhecimentos a  respeito  da dinâmica
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internacional  das  instituições  e  agências  internacionais,  percebo  como  a  importância  das

discussões dos temas dos direitos humanos tanto nos fóruns internacionais quanto entre os

muros da escola. 

Os últimos anos e, seguindo o clima de apreensão do fim do século XX caracterizado

por Hobsbawm, o que se vê é a crise dos modelos de democracia liberal diante da agudização

das  políticas  neoliberais,  a  chegada  de  governos  que  desprezam  não  só  o  diálogo

internamente, mas as resoluções e espaços de debates internacionais, minando a própria base

que sustenta as agências mediadoras de conflito. Diante do crescente poder dos grupos de

interesse de setores preocupados com o lucro produzido por suas instituições e suas empresas,

finalizo essa monografia com um alerta sobre a importância dos debates consagrados pela

agenda social,  mas também dos grupos e movimentos sociais  que historicamente lutam e

resistem aos avanços da lógica pura da acumulação de lucro.
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