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 Direitos Humanos e formação de professores no curso de licenciatura de Física 

 

A experiência vivenciada  entre  discentes do curso de licenciatura em Física no IFPR, 

Foz do Iguaçu PR  e suas articulações na ação didática pedagógica na escola constitui o 

objetivo dessa apresentação. O tema está orientando para a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB 9394/96 que elenca no currículo da educação básica conteúdos relativos 

aos direitos humanos. A experiência foi realizada por meio de pesquisa-ação com os 

discentes em um período de seis meses. Para compreender os diálogos proporcionados 

pela disciplina “Educação em Direitos Humanos” as perguntas foram centralizadas nas 

leituras possíveis dos Direitos Humanos como fundamento teórico na prática docente. A 

partir das análises observamos que a relação entre “agressor e vítima” deu lugar a muitas 

controvérsias importantes, entre elas uma percepção dos direitos humanos como uma 

teoria de defesa da violência.  Como percurso metodológico utilizamos referências 

analíticas de fontes primárias e secundárias. Nas fontes primárias, as leituras foram 

realizadas a partir dos diversos posicionamentos apresentados pelos alunos sobre 

temáticas como o posicionamento da mídia sobre direitos humanos, bullyng, globalização 

e violência muldimensional. Trata-se de pesquisa interdisciplinar, em interlocução da 

prática docente com os Direitos Humanos evidenciando uma problemática central do 

contexto brasileiro recente. 

 

Palavras-chave: Escola; Docência; Humanidade. 

 

Derechos Humanos y formación de profesores en el curso de licenciatura de Física 

 

La experiencia vivenciada entre alumnos del curso de licenciatura en Física en el IFPR, 

Foz do Iguaçu PR y sus articulaciones en la acción didáctica pedagógica en la escuela 

constituye el objetivo de esa presentación. El tema está orientando a la Ley de Directrices 

y Bases de la Educación que elabora en el currículo de la educación básica contenidos 

relativos a los derechos humanos. La experiencia fue realizada por medio de 

investigación-acción con los alumnos en un período de seis meses. Para comprender los 

diálogos proporcionados por la disciplina "Educación en Derechos Humanos" las 

preguntas fueron centralizadas en las lecturas posibles de los Derechos Humanos como 

fundamento teórico en la práctica docente. A partir de los análisis observamos que la 

relación entre "agresor y víctima" dio lugar a muchas controversias importantes, entre 

ellas una percepción de los derechos humanos como una teoría de defensa de la violencia. 

Como recorrido metodológico utilizamos referencias analíticas de fuentes primarias y 

secundarias. En las fuentes primarias, las lecturas se realizaron a partir de los diversos 

posicionamientos presentados por los alumnos sobre temáticas como el posicionamiento 

de los medios sobre derechos humanos, bullyng, globalización y violencia 
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muldimensional. Se trata de investigación interdisciplinaria, en interlocución de la 

práctica docente con los Derechos Humanos evidenciando una problemática central del 

contexto brasileño reciente. 

 

Palabras claves: La escuela; Enseñanza; La humanidad. 

 

Introdução 

 

 Iniciamos com um dos questionamentos de Rosana Guber (2012, p. 15): “¿Por 

qué alentar una metodologia artesanal en la era de la informática, las encuestas de opinión 

e Internet, sólo para conocer de primera mano cómo viven y piensan los distintos pueblos 

de la Tierra?” Mergulhados nesse questionamento nos perguntamos: por que escolher um 

caminho, uma maneira de construir conhecimento com os alunos a partir do interesse em 

ouvir/ler aqueles que, em um modelo tradicional de educação formal - e nos referimos 

aquela situação que Paulo Freire em suas obras expõe como “educação bancária” - 

estariam ali para escutar a fim de apreender conhecimentos, por vezes transformá-los, 

mas com objetivo final de reproduzir o que receberam nas salas de formação? Qual a 

proposta pedagógica em organizar diálogos ao invés de unicamente expor textos/normas 

e teorias? 

 No momento em que essa proposta de refletir sobre minha interação entre alunos 

em uma sala de aula foi pensada ainda não tinha qualquer contato com textos da 

antropologia, sequer principiava entender o vasto campo da etnografia. Tinha como base 

uma proposta de educação que na pedagogia podemos nomear de freiriana, por levar 

alguns pressupostos para a ação docente. São eles: a desconstrução de uma hierarquia 

rígida e por isso inviolável, ou seja, uma relação dialogada, em que exercemos papeis 

sociais diferentes, porém com os mesmos direitos à interlocução e à construção do 

conhecimento. Decorrente dessa primeira premissa, o entendimento que o momento da 

relação professor e aluno é passageiro, tendo em vista que logo mais podemos nos 

encontrar como colegas de profissão e, principalmente, o entendimento de que 

conhecimento não é um objeto raro em exposição na instituição de ensino, mas se 

consolida na realidade cotidiana como compreensões de mundo nas suas relações e nas 

suas descobertas. A sala de aula não é vista como laboratório e a vemos como mais um 

espaço possível de refletir sobre o cenário no qual somos todos personagens com papeis 

sociais distintos.  



 Com isso, enfatizo que neste V Encontro Etnográfico inicio meu primeiro passo 

para me iniciar na etnografia com crianças e adolescentes, razão pela qual as descrições 

que serão aqui apresentadas estão em estado nascente, à espera da entrada em um diálogo 

que para mim será de aprendizagem. 

 Me sentindo encorajada como pedagoga, a partir de textos escritos por 

antropólogos ou inspirados neles, apresento uma experiência vivida como professora no 

curso de licenciatura em física no Instituto Federal do Paraná – IFPR/campus Foz do 

Iguaçu, a fim de dialogar e refletir com os possíveis leitores e colegas de pesquisa o 

delicado e complexo tema dos direitos humanos na formação de professores. Adjetivo 

dessa maneira o tema central deste relato por compreender que dialogar sobre direitos 

humanos requer explicações sobre qual dos múltiplos significados estamos 

problematizando e/ou o que entendemos quando usamos a expressão “direitos humanos”, 

pois historicamente essa expressão acumula diversos significados e envolve muitos 

sujeitos. Ter como foco “direitos humanos” na formação de professores não implica 

estabelecer critérios normativos, sugerir determinações, imposições, e nem rotulações 

para atingir um ideal que tende a se realizar de acordo com contextos sociais específicos.  

Ademais, lembramos a relevância da temática no cenário midiático que provoca 

um enfrentamento quando o assunto são legislações que pautam Direitos Humanos. Nos 

programas de televisão podemos identificar o processo de marginalização da identidade 

do adolescente em conflito com a lei, pelo modo como é endereçada a mensagem que 

aborda a discussão da redução da maioridade penal.  

Sendo assim, propomo-nos a responder como os alunos do curso de formação de 

professores de física pensam os Direitos Humanos. A fim de atingir o proposto, usamos 

registros de atividades que aconteceram na sala de aula na disciplina Educação em 

Direitos Humanos, conteúdo obrigatório no currículo de formação de professores, que 

pode ocorrer de maneira transversal em várias disciplinas ou formatado em uma disciplina 

unicamente. Na instituição citada esse conteúdo foi planejado no Projeto Político 

Pedagógico – PPP de maneira isolada, como uma disciplina, que recebeu o título de 

Direitos Humanos. 

 Tomamos a sala de aula especialmente pela frequência com que vemos a 

negociação de identidades que, segundo Kathryn Woodward (2014, p. 33) “são diversas 

e cambiantes, tanto nos contextos sociais nos quais elas são vividas quanto nos sistemas 

simbólicos (...).” Dizemos isso porque nos registros de caderno, que foi o objeto de 

avaliação da disciplina cursada e pré-requisito para formação e obtenção do diploma, 



esses registros por vezes divergem da expressão oral durante o debate com os colegas e a 

professora. Com isso entendemos que há um discurso oficial (veiculado na escola) versus 

o posicionamento pessoal e político (conforme o espaço social  ocupado pelos alunos 

dependendo da sua inserção em grupos populares ou pertencentes às camadas médias ou 

privilegiadas).  

 

“Direitos humanos” como categoria e teoria de defesa da violência: panorama da 

pesquisa 

 

As reflexões propostas aborda o tema dos “Direitos Humanos” no Brasil em 

contraponto ao estranhamento que as mídias impressa, televisiva e/ou radiofônica incita 

na construção da imagem do Outro, nesse caso específico, adolescentes em conflito com 

a lei e a garantia de seus direitos, previstos na Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 - CF/88 e o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Lei nº 8.069, de 

13 de julho de 1990.  

Tal contraponto pode ser expresso na contradição e até mesmo a repulsa que existe 

com o termo Direitos Humanos, apontadas pela pesquisadora Teresa Pires do Rio 

Caldeira (1991). O mesmo cenário encontramos na sala de aula, 17 anos depois das 

análises dessa pesquisadora. Ela cita trechos de um artigo escrito para a Folha de São 

Paulo de 1983 e trechos de um programa da Rádio Capital de 1984, os dois com 

posicionamentos populares que incitam sentimentos de repulsa aos adolescentes  em 

conflito com a lei, colocam em suspenso a identificação deles como humanos e a impõem 

o suplício como castigo, que Michel Foucault (2004, p. 31) apresenta em sua obra Vigiar 

e Punir: “O que é o suplício? Pena corporal, dolorosa, mais ou menos atroz, é um 

fenômeno inexplicável a extensão da imaginação dos homens para a barbárie e 

crueldade.” Transcrevemos trechos de Caldeira (1991): “Tinha que pegar esses presos 

irrecuperáveis, colocar todos num paredão e queimar com lança chamas. Ou jogar uma 

bomba no meio, pum! Acabou o problema.” Outro trecho: “Eles, os bandidos, são 

protegidos pelos tais ‘direitos humanos, coisa que o governo acha que você, cidadão 

honesto e trabalhador, não merece.”  

Reencontramos esses pocionamentos entre alunos na minha sala de aula no ano 

letivo de 2017 ministrando a disciplina: Educação em Direitos Humanos em uma 

Instituição de Ensino profissional e tecnológica e científica, Instituto Federal do 

Paraná/IFPR . 



No curso de licenciatura em física, o qual tem a disciplina relacionada a Direitos 

Humanos3, os alunos são majoritariamente oriundos de escola pública. Por ser 

licenciatura tem alunos que cursaram o magistério, curso Normal, conforme a LDB. A 

maioria dos alunos tem entre 17 e 20 anos. Entre eles, 3 alunos são mais velhos, com 

idade entre 30 a 40 anos, dois trabalham como segurança particular em comércio e o outro 

trabalha como vendedor. Este último trabalhou em casa de acolhimento de crianças e 

adolescentes com direitos violados.  

 A experiência ocorreu em uma sala de aula com 23 alunos matriculados para 

cursar a disciplina, que tem como proposta segundo a ementa: Conceito de Direitos 

Humanos. História dos direitos humanos e suas implicações para o campo educacional. 

Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos. Estatuto da Criança e do 

Adolescente, medidas socioeducativas, legislação e Direitos Humanos. Diversidades 

(religiosa, sexual, funcional, cultural), pobreza, vulnerabilidade social, acessibilidade e 

direitos humanos no espaço escolar. 

 Com a finalidade de explorar as temáticas e propiciar o debate, as aulas eram 

iniciadas com situações da atualidade, casos que tiveram grande repercussão e que 

tematizam questões relacionadas aos Direitos Humanos, este último como o conjunto de 

documentos, tratados, normas internacionais e o ordenamento jurídico brasileiro, 

especificamente a Constituição Federal do Brasil de 1988 que é seguida pelo Estatuto da 
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Art. 7º A inserção dos conhecimentos concernentes à Educação em Direitos 

Humanos na organização dos currículos da Educação Básica e da Educação 
Superior poderá ocorrer das seguintes formas: I - pela transversalidade, por 

meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e tratados 

interdisciplinarmente; II - como um conteúdo específico de uma das disciplinas 

já existentes no currículo escolar; III - de maneira mista, ou seja, combinando 

transversalidade e disciplinaridade. Parágrafo único. Outras formas de inserção 

da Educação em Direitos Humanos poderão ainda ser admitidas na 

organização curricular das instituições educativas desde que observadas as 

especificidades dos níveis e modalidades da Educação Nacional. 

 

 Nesta instituição o PPP prevê como disciplina, sendo assim, o espaço de diálogo 

acerca da temática é privilegiado. 

 



Criança e do Adolescente (ECA )e de 1990, lei 8.069/90 e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) de 1996, lei 9.394/96. Ressaltamos aqui o fato do Brasil ser signatário 

de documentos que preconizam os Direitos Humanos.  

 A fim de compreender como as aulas foram organizadas e quais as atividades 

planejadas que propiciaram espaço para o diálogo e as escritas dos acadêmicos, listamos: 

i. Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 (DUDH) e sua relação com os 

direitos geracionais; ii. Síntese do filme “Adorável professor”; iii. Relatório de visita na 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE; iv. Relatório de visita da Escola 

Municipal Ponte da Amizade; v. Por uma escola de direitos; vi. Análise da reportagem 

“Aluno atira em colegas em sala de aula”; vii. Documentário de Milton Santos, “O global 

visto do lado de cá”.  

 Para apresentar os registros e os diálogos em sala de aula, pedimos aos alunos os 

cadernos, 5 (cinco) discentes nos entregaram, assim apresentamos os registros deles e 

suas exposições nas discussões em sala de aula. 

A proposta inicial ao registrar diálogos e reter registros escritos foi problematizar 

enquanto pesquisadora em âmbito de doutorado as possibilidades teóricas dos direitos 

humanos na formação docente e sua repercussão didático-pedagógico, como uma  

experiência como “círculos de cultura” (FREIRE, 1987).  

 

Lutando por nós, não por eles  

 

Os dois primeiros dias de aula ficaram reservados para apresentar aos acadêmicos 

o que entendemos como Direitos Humanos, ou seja, o conjunto de documentos que o 

Brasil é assinante e a Constituição Federal, especificamente os seus primeiros artigos. 

Propiciamos espaço para o diálogo e questionamentos sobre qualquer dúvida referente ao 

tema, inclusive para estabelecer relações entre os documentos enunciados. 

No segundo encontro, um dos alunos que trabalha como segurança se posicionou 

contrário a temática dos direitos humanos: “Não querem liberar a arma para o cidadão de 

bem, não investem em segurança, a sociedade fica desprotegida e ainda vem direitos 

humanos pra dizer o que não podemos fazer quando alguém nos agride. O Estado deveria 

cuidar dos bandidos, investir em segurança. O resto a gente corre atrás”. Busquei 

evidenciar para o discente que o espaço público que ocupamos é fruto de investimento e 

presença do Estado nas nossas vidas, o contrário de uma concepção de Estado mínimo. O 

rapaz se exaltou e desistiu da disciplina, não concluiu naquele ano. 



Há que se debruçar sobre a compreensão dos fundamentos dos Direitos Humanos 

de maneira contra-hegemônica, ou seja, fora do modelo civilizador norte-americano, 

conforme elucida a pesquisadora Lila Abu-Lughod (2012), ao problematizar a 

representação das mulheres muçulmanas na cultura ocidental. O próximo registro foi 

sobre uma visita na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. Outro sobre 

a visita realizada na Escola Municipal Ponte da Amizade, também em Foz do Iguaçu.  

Apresentamos o registro de uma das atividades que mais gerou polêmica entre os 

alunos. O registro aborda sobre a seguinte notícia: “Aluno atira em colegas dentro de sala 

de aula”.  

 Discente e caderno 1 (N): “O adolescente é criador da violência naquele fato 

isolado. Pois ele assassinou seus semelhantes, tal ação não é justificável, não é uma defesa 

contra o bullying que sofria. O simples fato dos adolescentes serem obrigados a frequentar 

uma escola já é uma violência à liberdade individual. O fato do direito à educação ser 

garantido pela DUDH não torna a educação uma obrigação a todas as pessoas. A solução 

para a violência não virá do Estado, pois o Estado é o maior violador de direitos 

humanos.” 

 Discente e caderno 2 (A): “O adolescente se torna violento pois a sociedade que 

ele vive mostra que a violência é a cura para os males que o rodeiam. Sem um 

acompanhamento da família em atenção e respeito, esse jovem se torna violento pois foi 

assim que ele aprendeu em casa, na televisão e em suas convivências. Aprendem que 

quem fala mais alto manda, por isso se torna uma criatura da violência.” 

 Discente e caderno 3 (R): “É importante considerar que as pessoas imersas em um 

ambiente violento são mais suscetíveis a serem violentas, tal como diz a Teoria da 

Comunicação Não-Violenta. Gestos, posturas e atitudes violentas causam, no outro 

sentimentos negativos e junto a necessidade de vingança.” 

 Discente e caderno 4 (T): “Acredito que o garoto é criatura da violência pois vivia 

em um ambiente com acesso a situações complicadas da vida de um policial e a pior delas, 

acesso a arma de fogo, que foi o precursor de tudo, ele imaginou várias situações para de 

alguma forma punir seus agressores.” 

 Discente e caderno 5 (S): “Essa violência é praticada todos os dias por falta de 

emprego, saúde, educação, transporte, segurança, etc. No entanto banalizamos a violência 

ao ponto de considera-la normal. O maior exemplo é o que estamos vendo acontecer nas 

escolas. A violência não é novidade, porém no passado nunca foi tratado como algo sério. 

E muitos atribuem que a violência é um resultado de fatores como a pobreza, falta de 



estrutura familiar, por ser negro ou coisa do tipo. Conversa muitas vezes advinda de um 

grupo que diz combater a violência, mas alimenta a mesma, quando faz uso recreativo e 

enche as bolsas das ‘vítimas da sociedade’. A violência velada tem como sua vítima 

predileta os jovens, isso porque os mesmos muitas vezes são esquecidos ou 

superprotegidos.” 

Destacamos este dia, tendo vista a polêmica e até mesmo as divergências entre 

registro e posicionamento oral em sala com os colegas. Os alunos ficaram bastante 

alvoroçados com a duscussão, e neste dia vários insistiam na necessidade de punição 

como forma de combater a violência. 

O aluno (S) que trabalhadou em casa de acolhimento no Rio de Janeiro reforçou 

a ideia de punição, qualificando as crianças e adolescentes em conflito com a lei como 

“marginais, bandidos”, e que por ter convivido com esses sujeitos se colocava como 

autoridade no assunto, por perceber que eles “sabem o que estão fazendo”. Ainda disse: 

“Professora sou gente de favela, sempre fui pobre, convivi com muitos colegas que 

viraram chefão do crime depois, mas eu sabia que se fizesse qualquer coisa errada meu 

pai me descia o cacete. Nunca precisei de droga, nem fazer qualquer coisa à outra pessoa. 

Pobre não quer dizer bandido.” Este aluno por ocupar um papel social de pastor em uma 

igreja, vinculou a Bíblia como umas das justificativas para defender a necessidade do 

castigo.  

Em meio as discussões acaloradas o aluno (A), único aluno negro naquela 

disciplina, que trabalha como segurança particular de madrugada, o que permaneceu na 

aula durante o semestre letivo, se retirou da sala. O aluno (T) foi policial militar, como 

soubemos em conversa com outros professores do IFPR, e foi demitido da corporação 

por indisciplina, defendeu posicionamentos radicais com aqueles que conflitam com a lei 

e que colocam em risco o bem estar da sociedade. Disse sobre o colégio que está 

estagiando devido a demanda de uma das disciplinas do curso: “Naquele colégio tem 

patrulha escolar, a diretora está sempre colocando ordem dentro do pátio e ele é visto 

como um dos melhores de Foz do Iguaçu.” Ressaltamos que a instituição citada pelo (T) 

está localizada na região do Conjunto Libra, que não sofre intensos processos de 

marginalização como vemos em outros bairros.  

 

 



A diferença das discussões em sala e nos cadernos tornou-se, assim, evidente. 

Podemos concluir que no caderno o aluno estaria constrangido pela avaliação enquanto 

nos nos diálogos não. 

No final da aula o aluno (A) retornou a sala e quando questionado sobre sua 

ausência disse em tom irônico “Fui no Jupira fumar”. Jupira é bairro estigmatizado como  

violento e perigoso. 

O aluno (N), fez magistério, tem mais ou menos 19 anos de idade. Durante a aula 

se mostrou indignado com a atuação do Estado e defendeu a privatização de todos os 

setores possíveis a fim de dar mais seguranã aos cidadãos. “O negócio é deixar o povo 

livre, livre mercado, arma, cada um cuida de si. A gente não tem segurança mesmo, assim 

conseguimos nos defender, não precisamos pagar imposto, e com liberdade saímos da 

pobreza”. 

Um outro aluno, que aqui chamarei de (W), oriundo de escola pública, fez 

magistério também, mais ou menos 18 ano de idade, disse: “Bandido não merece defesa, 

eles tem que se fuder. A gente acorda cedo, toca nossa vida, não faz mal a ninguém, e 

vem esses caras aí e tiram da gente o que levamos um tempão para conseguir. Defendo 

pena de morte, matou tem que morrer. Tem que ir preso até o final da vida.” 

Um aluno que chamo aqui de (TC), oriundo de escola pública, cursou ensino 

médio regular, concomitante ao curso de física, faz outro curso em uma faculdade 

privada, disse o seguinte: “Acho que podemos sustentar vagabundo na cadeia, a minha 

opinião é colocar esses caras para trabalhar. Eles mesmo se sustentam na cadeia. A pena 

é com trabalho.” 

O aluno (N) retorna com o seguinte posicionamento: “Se estão achando ruim as 

condições da cadeia, é só trabalhar mesmo. Um monte de gente está aqui fora nessas 

mesmas condições e não sai roubando, matando. Se os Direitos Humanos querem espaço 

melhor para essas pessoas começa lutando por nós, não por eles. A gente não precisa de 

Estado, a gente precisa ter o direito de se defender. Se o aluno que saiu atirando nos 

colegas soubesse que tem mais pessoas armadas na escola, talvez ele não faria o que fez.” 

O aluno (T) defendeu a seguinte ideia: “É só o Estado cumprir o que está na 

Constituição, simples, só isso, não precisa de mais nada.” 

Em dado momento da aula, precisei pedir para que se acalmassem, e que 

aguardasse com a mão erguida a sua vez de falar. A todo momento fazia intervenções 

sobre o fato de estarem se formando professores. A respeito disso inclusive o aluno (W) 



foi incisivo ao dizer que estará como professor para aqueles que querem aprender, os 

demais é só se retirar da sala. 

Ao nos deter na linguagem utilizada em sala pelos alunos, a identidade construída 

dos sujeitos em conflito com a lei caracteriza-se como o criador da violência, sem 

questionamentos sobre a origem dessa violência.  

 

Não são crianças, eles são homens travestidos de criança: como agentes da 

mídia pensam adolescentes em conflito com a lei .  

 

Reencontramos esses pocionamentos na recente mídia televisiva, dados obtidos  

em  pesquisa realizada anteriormente (MARINOSKI, 2016), sobre como é a 

representação do adolescente com direitos violados.  Um deles, programa de grande 

repercussão, é reconhecido por seu alto índice de audiência e levou ao segundo lugar a 

emissora na tarde de quarta, 31/12/2014:   

Jornalista: “Agora vamos falar rasgado aqui, que você sempre teve medo de ninguém. 

O que você acha dessa decisão do Senado em não acatar a redução da maioridade penal 

para vários projetos, com menor matando, menor estuprando, menor sendo traficante, 

menor sendo chefe de quadrilha, e as vezes metendo medo no adulto. E lembrando que 

você, se não foi o autor da primeira, foi o autor de uma das primeiras leis de redução da 

maioridade penal, que foi o caso do Champinha, quando ele matou a Liana e o Felipe 

Café. Então você está de cadeira cativa para falar sobre isso. O que você acha da decisão 

dos seus pares, senadores, maioria, votando contra o projeto de redução da maioridade 

penal? É para falar rasgado, sem meio termo, que eu sei que você é o cara que fala 

rasgado, dá pra você falar pra gente sobre isso Magno? Senador: Claro, não são crianças, 

eles são homens travestidos de criança. E como que você alcança patente no crime? Tem 

13 (treze) anos, queimou um cidadão dentro de um pneu? Ele ganha patente, ele vira 

general no crime; é pela capacidade de cometer o crime. Ora se o crime não trata com 

faixa etária para promover, por que nós vamos tratar? Aí o ativista dos Direitos Humanos 

fala, mas Senador nós vamos levar essa criança para o presídio? Claro que não, por que 

o cara que está no presídio é que tem medo dessa criança, dessa criança matar ele 

dormindo. Mas as cadeias estão cheias, nós vamos colocar eles nas cadeias? Não, o que 

nós vamos fazer? A minha proposta é a seguinte, acaba com Fundação Casa, porque isso 

realmente é escola, isso realmente é pós-graduação de crime. Jornalista: Só piora os 

caras. Senador: Acaba com Unip, acaba com Fundação Casa, acaba com tudo. Fazer o 



que então? A minha proposta, cometeu o crime, natureza hedionda, perdeu, independente 

da idade, o que é que faz agora? Fica o Estado obrigado a construir centros de 

ressocialização para formação de campeões de esporte de alto rendimento para o país, 

você tira do crime, coloca na ressocialização. Qual é a atividade? Mas nós temos mão de 

obra para isso? Claro que temos. As olimpíadas das Forças Armadas no mundo, 

Aeronáutica, Exército e Marinha no Brasil, tem atletas de alto rendimento em todas as 

modalidades, o Brasil tem vocação para o esporte, o esporte pode nos salvar sem 

marginalizar mais. Ele entra aqui para cumprir a pena dele, aqui vai desenvolver esporte 

de alto rendimento conforme vocação, conforme biótipo. A grosso modo, isso não será 

um presídio. 

Outro programa também de grande repercussão é o telejornal “SBT Brasil” que 

tem como âncora Rachel Sheherazade, transmitido de segunda a sexta-feira às 19h45minh 

cresceu 68% após a jornalista denominar de  ‘justiceiros’ pessoas que deixaram um jovem 

de 16 (dezesseis) anos, acusado de roubo, preso nu a um poste no Rio de Janeiro” (UOL, 

2015a). Jornalista: Como a gente viu muitos desses criminosos que se exibem sem 

vergonha nas redes sociais são menores de idade. E por falar nisso, hoje o Senado rejeitou 

por 11 votos a 8 a Proposta de Emenda Constitucional que pretendia reduzir a maioridade 

penal nos casos de crimes hediondos cometidos por adolescentes. Siga meu raciocínio, se 

90% dos brasileiros são a favor da redução da maioridade penal, então a quem serve os 

11 senadores que votaram contra o projeto? Foram eleitos pra quê, pra defender a vontade 

do povo ou pra defender seus próprios interesses? A rejeição da PEC 33 é prova de que 

os senadores ou parte deles, ou a maioria deles até, estão em discordância com os anseios 

da população. É sinal de que em matéria de justiça, o Brasil segue na contramão de países 

civilizados e evoluídos, insistindo no caminho do retrocesso e da impunidade. Agora, o 

argumento de quem defende a delinquência sem punição é de que a redução da 

maioridade penal não acaba com a violência, lógico né, essa não é a função da pena. Pena 

é castigo, pena é consequência, pena é a resposta do Estado ao crime cometido. Ela serve 

para punir ao criminoso e apartá-lo da sociedade, para que, enquanto ele estiver preso, 

não volte a cometer novos crimes. 

Os agentes dos programas jornalistas vêem a punição como uma forma de 

prevenção, o que vai ao encontro ao exposto por Foucault (2004) ao relatar como a pena 

é historicamente entendida. Permanece a mesma visão antiga do poder soberano, do 

castigo como  “uma maneira de buscar uma vingança pessoal e pública, pois na lei a força físico-

política do soberano está de certo modo presente: Vemos pela própria definição da lei que ela 



tende não só a defender mas também a vingar o desprezo de sua autoridade com a punição 

daqueles que vierem a violar suas defesas (FOUCAULT, 2000, p. 41). 

Termino minha apresentação sem considerações finais porque meu desafio é 

tentar compreender a equação que associa a categoria “Direitos Humanos” como uma 

teoria de defesa da violência e, na sala de aula, mistura vingança pessoal e medidas 

socioeducativas, “justiceiros” e operadores jurídicos, moralidade e justiça.  
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