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Independência da Bahia

Nasce o sol a 2 de Julho,
Brilha mais que no primeiro!
É sinal que neste dia
Até o sol, até o sol é brasileiro. 

Nunca mais, nunca mais o despotismo 
Regerá, regerá nossas ações! 
Com tiranos não combinam 
Brasileiros, brasileiros corações! 
 
Salve, Oh! Rei das campinas 
De Cabrito a Pirajá! 
Nossa pátria, hoje livre, 
Dos tiranos, dos tiranos não será!

Nunca mais, nunca mais o despotismo 
Regerá, regerá nossas ações! 
Com tiranos não combinam 
Brasileiros, brasileiros corações! 
 
Cresce, Oh! Filho de minh’alma 
Para a Pátria defender! 
O Brasil já tem jurado 
Independência, independência ou morrer!

Nunca mais, nunca mais o despotismo 
Regerá, regerá nossas ações! 
Com tiranos não combinam 
Brasileiros, brasileiros corações! 
 
Com tiranos não combinam
Brasileiros, brasileiros corações! (bis)

Hino ao 2 de Julho  | Hino do Estado da Bahia
Letra: Ladislau dos Santos Titara 
Música: José dos Santos Barreto

A tradicional festa em homenagem ao 2 de Julho, reverenciada pelos 
baianos, passa a ser agora Bem Imaterial do Estado. O Cortejo do 2 de Julho, 
que homenageia a luta pela Independência da Bahia, foi registrado no dia 
26 de julho de 2008, no Livro de Registro de Bens Imateriais do Estado, 
assegurando oficialmente a tradição da festa cívica. Para o historiador 
Luís Henrique Dias Tavares, o 2 de Julho é a única manifestação do Brasil 
que lembra a separação do País de Portugal, e que esta data relembra 
“uma guerra sangrenta, reuniu baianos, cearenses e sergipanos. Sem ela, a 
Independência do Brasil não seria consolidada”.  
Fonte: http://.setur.ba.gov.br/notícias (texto adaptado)

Você Sabia?
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Com a palavra...

Presidente Luiz Viana

Já em sua terceira edição, a cartilha OAB Vai à Escola é fruto de uma parceria exitosa 
entre a Ordem dos Advogados do Brasil Seção Bahia e a Secretaria Estadual da 
Educação, que vem levando conhecimentos sobre direitos e cidadania a estudantes 
de escolas públicas do Estado da Bahia. A cartilha integra o Projeto OAB Vai à Escola, 
coordenado pela advogada Eliasibe Simões, que conta com palestras em salas de 
aula para fomentar debates e reflexões que possam contribuir para uma formação 
mais completa dos nossos jovens e para o desenvolvimento de uma sociedade mais 
justa.

O foco do projeto continua sendo os direitos fundamentais e os direitos humanos. 
Deste modo, esta edição tem grande participação da Comissão de Direitos Humanos 
da OAB da Bahia, mas seu conteúdo foi ampliado com as contribuições das comissões 
de Proteção aos Direitos da Mulher, de Diversidade Sexual e Enfrentamento à 
Homofobia, de Promoção da Igualdade Racial, de Meio Ambiente e também do 
Tribunal de Ética da OAB. Os direitos da criança e do/a adolescente, do/a idoso/a e 
da pessoa com deficiência, e temas como intolerância religiosa, patrimônio público, 
cidadania no trânsito e drogas completam o leque de direitos e deveres apresentados 
nesta publicação.

Acreditamos que uma sociedade que educa para os direitos humanos facilita o acesso 
à justiça e à cidadania, fortalece a democracia e promove a dignidade humana. Com 
esta cartilha e o Projeto OAB Vai à Escola, nós, da OAB da Bahia, damos uma pequena 
contribuição, mas com a firme esperança de que possamos servir a um futuro melhor.

Luiz Viana Queiroz 
Presidente da OAB da Bahia
 

Fabrício Castro

Fruto de uma parceria entre a seccional baiana da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil e a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, a cartilha 
A OAB vai à Escola chega à sua quarta edição como resultado do êxito 
desta importante iniciativa, que leva a estudantes de escolas públicas de 
nosso estado conhecimentos sobre cidadania e direitos fundamentais. 
 
A cartilha integra o Projeto A OAB vai à Escola, coordenado pela advo-
gada Eliasibe Simões, que promove palestras e seminários em salas de 
aula para estimular reflexões e debates que contribuam efetivamente para 
a formação dos nossos jovens, orientando-os para que se tornem cidadãos 
cumpridores dos seus deveres e possam ter seus direitos respeitados. 
 
Os direitos humanos e os direitos fundamentais continuam como eixos 
do projeto, que tem grande participação da Comissão de Direitos Hu-
manos da OAB-BA, mas o conteúdo foi ampliado com as contribuições 
das comissões de Promoção da Igualdade Racial, de Proteção aos Direi-
tos da Mulher, de Diversidade Sexual e Enfrentamento à Homofobia, de 
Defesa do Meio Ambiente e também do Tribunal de Ética e Disciplina 
da OAB-BA. Direitos da criança e do adolescente, do idoso e da pessoa 
com deficiência, além de temas como intolerância religiosa, cidadania 
no trânsito, patrimônio público e drogas, completam o leque de assun-
tos apresentados nesta publicação.
 
Cada um dos advogados e advogadas envolvidos neste projeto acredita 
que a educação para os direitos humanos fortalece a democracia e promo-
ve a justiça, a cidadania e a dignidade humana.  Alguns foram estudantes 
de escola pública como você. Com esta cartilha, dão uma pequena con-
tribuição, cheia de esperança, para um futuro melhor para você e para o 
nosso país.
 
Fabrício Castro
Presidente da OAB da Bahia



.
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Introdução

Breve Histórico dos Direitos Humanos
Os Direitos Humanos originam-se 
na Grécia Antiga, com os Direitos da 
Cidadania. Assim, os primeiros direitos 
humanos teriam sido os direitos civis 
e políticos. Em 10 de dezembro de 
1948, proclamou-se, em São Francisco 
da Califórnia, na Assembleia Geral das 
Nações Unidas, a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (DUDH), que, no caráter 
abrangente dos seus trinta artigos, visam 
garantir não somente os direitos civis, mas 
também os direitos sociais. 

Os direitos humanos são atualmente uma concepção universal. Esses direitos 
emanam da dignidade do homem, conceito aceito por todas as culturas e civilizações. 
Sem prejuízo do reconhecimento da transcendência da existência das diversas 
civilizações e culturas, das diferentes religiões e sistemas políticos, sociais e jurídicos 
distintos – que há no mundo consciente de sua integridade – é preciso afirmar a 
existência de uma concepção universal de direitos humanos, e que dela resulta a 
exigência de seu respeito e proteção por toda a humanidade. O fundamento desta 
ideia está na DUDH de 1948 (Anexo I).

Tais declarações, que objetivam limitar o arbítrio, não apenas entre indivíduo e 
indivíduo, mas, sobretudo, entre indivíduo e o Estado, estão fundamentadas na 
doutrina do direito natural. Vivemos  o apogeu que Norberto Bobbio denomina de a 
“era dos direitos”, em que ele diz: “o processo de democratização que é o caminho da 
paz perpétua no sentido kantiano da expressão, não pode avançar sem uma gradativa 
ampliação do reconhecimento e proteção dos direitos do homem. A efetivação de 
uma maior proteção dos direitos do homem está ligada ao desenvolvimento global 
da civilização humana”.1
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O que é um Direito Natural?2

Direito Natural é aquele que se compõe de princípios inerentes à própria essência 
humana. É constituído pelos princípios que servem de fundamento ao Direito Positivo 
(regras escritas), é constituído pelos princípios fundamentais do Direito Natural que 
são entre outros: “o bem deve ser feito”, “não lesar a outrem”, “dar a cada um o que 
é seu”, “respeitar a personalidade do próximo”, “as leis da natureza”, etc. Revela ao 
legislador os princípios fundamentais de proteção ao homem, que, forçosamente, 
deverão ser consagrados pela legislação, a fim de que se tenha um ordenamento 
jurídico substancialmente justo.

O Direito Natural não é escrito, não é criado pela sociedade nem é formulado pelo 
Estado como o adjetivo “natural” indica, é um direito espontâneo, que se origina da 
própria natureza social do homem que é revelado pela conjugação da experiência 
e razão. É constituído por um conjunto de princípios, e não de regras, seu caráter é 
universal, eterno e imutável e pertence a todos os tempos.

Não são elaborados pelos homens e emanam de uma vontade superior porque 
pertencem à própria natureza humana; “o direito de reproduzir”; “o direito de 
constituir família”; “direito à vida e à liberdade”... independe do ato de vontade 
por refletir exigências sociais de natureza humana, comuns a todos os homens. 
O direito natural não pode ser afetado por qualquer lei, pois, é um conjunto de 
normas jurídicas promulgadas, isto é, oficializadas pela inteligência governante de 
conformidade com o sistema ético de referência da coletividade em que vigora. O 
Direito Natural é o direito legítimo, que nasce, que tem raízes, que brota da própria 
vida, no seio do povo.

1 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992
2 Adaptado de Tavares, José. Os princípios fundamentais do Direito Civil. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora Ltda., 1929, p.16.
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Conhecendo a  
Constituição Federal
Promulgada em 5 de outubro de 1988, a Constituição Brasileira ampliou e 
fortaleceu a garantia de direitos individuais, coletivos e liberdades públicas. 
Fixou a independência entre os Três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), 
estabeleceu as eleições diretas e estendeu o voto aos analfabetos e aos jovens 
com mais de 16 anos, sendo facultativo para estes e os idosos a partir de 70 anos.

Cabe salientar que a Constituição de 1988 deu ampla acolhida à ideia de Dire- 
itos Humanos e consagra, desde o seu Título I (intitulado Dos Princípios Fun- 
damentais), a nova concepção de cidadania, a saber: 1 – a igualdade e a frater- 
nidade; 2 – a dignidade da pessoa humana; 3 – a liberdade; 4 – a Justiça; 5 – a 
proteção legal dos direitos; 6 – a paz e a solidariedade universal; 7 – a democracia.

Na área do trabalho, a Carta limitou a jornada semanal a 44 horas, ampliou a licença 
maternidade para 120 dias, que hoje é de 180 dias de acordo com a Lei nº 11.770/2008, 
que a criou dando lhe caráter facultativo. A Constituição criou a licença-paternidade, 
mais tarde regulamentada em cinco dias. Editada com 245 artigos e 70 disposições 
transitórias, a Constituição de 1988 está em vigor nos dias de hoje. Na prática, boa 
parte dos seus dispositivos ainda dependem de regulamentação. Ex: Proteção do 
mercado do trabalho da mulher, e a proteção do trabalhador em face da automação.

Cidadania
O tema mais importante da nossa cartilha é o debate sobre a CIDADANIA. 
Dimas Floriani (1996, p. 10-14) , faz algumas considerações sobre CIDADANIA e nos 
traz reflexões importantes, a seguir elencadas:

→ Podemos dizer que é uma conquista histórica e social da modernidade.
→ Que a cidadania depende de uma sociedade capaz de assegurar a qualquer um 
e a todos a possibilidade de se autorrealizarem,   em termos de acesso aos bens 
econômicos e socioculturais disponíveis.
→ A democracia é um sistema de governo, (...) que não anula a possibilidade 
de exercitar a liberdade de pensamento, de credo e de escolha.
→ As leis existentes em nossa constituição são necessárias, mas insuficientes para a 
garantia da cidadania plena.
→ A cidadania exige a presença ativa de pessoas capazes de se reconhecerem como 
cidadãos. Para um tal reconhecimento, é necessário que as mesmas tenham tido a 
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possibilidade de acesso aos bens da civilização moderna como formação intelectual, 
profissional, emprego, renda etc.
→ A cidadania é uma condição política de direitos e obrigações frente ao coletivo 
e às pessoas com as quais se convive. É poder refletir sobre os atos que tenham 
consequências sociais, ter consciência dos seus resultados (...) sobre a sociedade, 
como jogar lixo no rio, quebrar um telefone público ou desviar verbas públicas..”

Para exercer a cidadania, é necessário conhecer os direitos e deveres que estão 
contidos na Constituição Federal de 1988 que é a Lei Maior do País.

O que é ética
A origem da palavra ética vem do grego “ethos”, que quer dizer o modo de ser, o 
caráter. Os romanos traduziram o “ethos” grego, para o latim “mos” (ou no plural 
“mores”), que quer dizer costume, de onde vem a palavra moral. Tanto“ethos”(caráter) 
como “mos” (costume) indicam um tipo de comportamento, propriamente humano, 
que não é natural. O homem não nasce com ela como se fosse um instinto, mas 
que é “adquirido ou conquistado por hábito”. Portanto, ética e moral, pela própria 
etimologia, dizem respeito a uma realidade humana que é construída histórica e 
socialmente a partir das relações coletivas dos seres humanos nas sociedades onde 
nascem e vivem.

No Brasil, encontramos vários exemplos para o que acabamos de afirmar. Nossa 
história é marcada pelas injustiças socioeconômicas, pelo preconceito racial e sexual, 
pela exploração da mão de obra infantil, pelo “jeitinho” chamada de “Lei de Gerson” 
etc. A realidade brasileira nos coloca diante de problemas éticos bastante sérios. 
Contudo, já estamos por demais acostumados com nossas misérias de toda ordem.

“Nenhum homem é uma ilha”. Esta famosa frase do filósofo inglês Thomas Morus 
ajuda-nos a compreender que a vida humana é convívio. Para o ser humano, viver 
é conviver. É justamente na convivência, na vida social e comunitária, que o ser 
humano se descobre e se realiza como ser moral e ético. É na relação com o outro 
que surgem os problemas e as indagações morais: o que devo fazer? Como agir em 
determinada situação? Como me comportar perante o outro? Diante da corrupção e 
das injustiças, o que fazer?

3                FLORIANI, Dimas. Democracia, desenvolvimento e cidadania para a América Latina no contexto de uma sociedade 
global para o século XX, Revista Universidade e Sociedade, Maringá, p. 10-14, 1996.
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Direitos e Garantias 
Fundamentais
ARTIGO 5º - Direitos e Deveres Individuais e 
Coletivos
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. A seguir, a transcrição de alguns 
incisos do artigo 5º da Constituição que dizem respeito diretamente a vida das pessoas:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 
desta Constituição;

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 
virtude de lei;

III - ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante;

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;  
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem; 
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 

exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 
culto e a suas liturgias;

VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas 
entidades civis e militares de internação coletiva;

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal 
a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença;

X - são invioláveis à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação;

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para 
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
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ARTIGO 6º - Direitos Sociais
Os direitos sociais, como esclarece José Afonso da Silva, “são prestações positivas 
proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em normas 
constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos 
que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, portanto, 
direitos que se ligam ao direito de igualdade”.

O capítulo dos direitos sociais na Constituição Federal de 1988 estabelece cinco 
classes desses direitos: 

→ os direitos sociais relativos ao trabalhador;
→ os direitos sociais relativos à seguridade, compreendendo o direito à saúde, à
previdência e à assistência social;
→ os direitos sociais relativos à educação e à cultura;
→ os direitos sociais relativos à família, à criança, ao adolescente e ao idoso;
→ os direitos sociais relativos ao meio ambiente.

O Estado ao proporcionar as chamadas prestações positivas, garantindo o direito 
à educação, saúde, segurança, transporte público, política de geração de emprego, 
benefício previdenciário e de assistência social à população, está retribuindo aos 
contribuintes com ações, o ressarcimento dos impostos que esta paga, pois, os 
mesmos já estão embutidos em tudo o que adquirimos ou utilizamos. Além de 
estarem presentes em produtos, os impostos também estão inseridos na conta de 
luz e no combustível.

Em tese, o governo retira da população uma parcela da sua riqueza e daria o retorno 
à sociedade com atendimento e serviços públicos de qualidade e eficientes, pelos 
quais ela pagou em forma de tributos. Isto em tese, porque, na maioria dos casos, o 
que se observa no Brasil são serviços ineficientes ou mesmo inexistentes, fazendo-a 
questionar a finalidade de tantos impostos.
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Empregado Doméstico
Empregado doméstico é aquele que presta serviços de natureza contínua e de 
finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas. O 
exemplo de empregados domésticos são as pessoas que cuidam da casa, motorista 
da família, jardineiro, cuidadores de idosos em ambiente familiar, babás etc...

O/a empregado/a doméstico/a tem os mesmos direitos que os trabalhadores de 
outras atividades como: salário mínimo, jornada de trabalho não superior a 8 horas 
diárias e 44 horas semanais, seguro contra acidentes de trabalho, irredutibilidade 
do salário, horas extras, adicional noturno, décimo terceiro salário, repouso 
semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, férias anuais, acrescidas 
de 1/3 constitucional, salário família, vale-transporte, FGTS, seguro-desemprego, 
aviso prévio, licença-maternidade de 120 dias e a estabilidade provisória e a 
licença-paternidade. Os direitos reconhecidos na Emenda Constitucional 72/2013, 
foram regulamentados pelo legislador, através da Lei Complementar nº 150, de                    
1º de junho de 2015.
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Direito Fundamental à Educação
Tiago Silva de Freitas 4 

“A Educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo.”
Nelson Mandela

As normas internacionais e brasileiras estabelecem que a educação é um 
direito humano fundamental. O direito humano é assim considerado, porque, 
independentemente de um estado reconhecê-lo, o fato de ser humano, já torna o 
indivíduo merecedor desses direitos. 

O direito passa a ser além de humano, fundamental, quando um estado o reconhece, 
tornando-o, portanto, garantido por normas jurídicas. No texto constitucional, 
encontramos uma série de direitos humanos fundamentais e a educação está 
inserida neste contexto. 

Assim, é a educação um direito humano fundamental de segunda dimensão, na 
medida em que pertence ao rol de direitos sociais e busca implementar o ideal 
de uma sociedade mais igualitária, conforme o brado revolucionário francês de 
igualdade. 

   “A educação, direito de todos e dever do Estado e da  
   família, será promovida e incentivada com a colaboração  
   da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da  
   pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua  
   qualificação para o trabalho.” Art. 205 - Constituição   
   Federal de 1988. 

É, portanto, dever da família, do poder público e da sociedade, garantir a educação 
dos jovens, sendo possível, inclusive, a aplicação de pena aos pais que abandonam 
intelectualmente os seus filhos menores. 
“Art. 246, do Código Penal - Deixar, sem justa causa, de prover a instrução primária de 
filho em idade escolar: Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.” 

Educação

4    Mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). Professor de Direito, advogado. Membro da 
Comissão de Direitos Humanos da OAB/BA. Atuante no Projeto OAB vai à Escola.
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Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394/1996, o ensino 
será ministrado com base na igualdade de acesso e permanência, liberdade de 
pensamento, pluralismo, respeito, tolerância, existência de escolas públicas e 
privadas e busca pela excelência do ensino. 

Desse modo, não há nenhum projeto sério de aperfeiçoamento dos ideais 
democráticos que não apresente em sua pauta de ações a educação, bem como não 
há cidadania efetiva sem que todos tenham pleno conhecimento acerca dos seus 
direitos e deveres.

Pensando nestas premissas é que diversas propostas têm sido apresentadas no 
âmbito do Legislativo nacional, sob o título de inclusão da disciplina “Cidadania” ou 
“Introdução à Cidadania” nos três anos da formação no Ensino Médio. Vale salientar 
que o Senado Federal, em 2015, aprovou Projeto de Lei sobre a matéria.

As discussões no âmbito do Congresso Nacional têm sido estabelecidas calcadas 
na tese de que a educação para o exercício da cidadania constitui o primeiro e 
fundamental passo para as verdadeiras mudanças estruturais de que o Brasil 
necessita. 

As disciplinas a serem ministradas deverão versar sobre direitos e deveres humanos 
fundamentais, ética, direitos da criança e do adolescente, direitos do consumidor, 
proteção ao meio ambiente, educação fiscal e atribuições dos poderes no Brasil.

É a educação um direito humano fundamental, devendo ser ofertada com qualidade 
e igualitariamente, a fim de afirmar os ideais democráticos e a meritocracia.

Conforme visto, há também fundamento constitucional explícito e clarividente para 
a inclusão de disciplina, nos currículos do ensino médio, que promova a difusão de 
noções de direitos humanos no Brasil.

Cumpre observar que o direito à educação, embora seja mais um direito humano, 
adquire importância especial, na medida em que a falta de esclarecimento e acesso à 
cultura e conhecimento, fere mortalmente a cidadania, pois o indivíduo, não obtendo 
informação sobre os seus direitos, torna-se alvo fácil de políticas que desvirtuam o 
sentido da democracia, na medida em que passam a ser facilmente manipulados. 
Portanto, República e democracia passam, necessariamente pela construção de um 
modelo educacional sólido e de qualidade.
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Educação e Família, como ação compartilhada5

 
Severiano Alves*

Este tema tem por base os artigos 205 a 214, principalmente o que diz o caput do 
Artigo 205, tratados no Diploma Constitucional, como o Capítulo da Educação, bem 
como na lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB que definem a Edu-
cação como uma política pública essencial e prioritária, e compartilha a responsabi-
lidade do Estado e da Família, no dever para com a oferta e o atendimento, e ainda 
põem em evidencia a importância de ambos, em garantir a todos, este princípio de 
direito. O Estado tem a obrigação de garantir o acesso ao ensino e a Família o dever 
de exercer e exigir o direito à educação – colocando os filhos ou seus dependentes 
na escola, e acompanhando seu desempenho educacional.

É no convívio familiar que inicialmente o ser humano passa a ter noção da sua exis-
tência, dos valores individuais, sociais e institucionais, e principalmente dos valores 
que influenciam na formação do caráter, por isso não se pode dissociar a Educação 
do Lar, da Educação Escolar, e assim é possível dizer que ambos formam o eixo da 
construção da cidadania, por isso, não somente a Educação mereceu um Capítulo 
Especial na Constituição de 1988, a partir do artigo 205, como também a Família, as 
Crianças, os Adolescentes, os jovens e os Idosos, pois assim é o que prescrevem os 
artigos 226 a 230 da mesma Constituição Brasileira. Não é demasiado afirmar que a 
família tem maior responsabilidade na condução educacional que o poder Público, 
porque este é apenas a Instituição e a família é ação e a solução.

A proposta, aqui defendida e levada a cabo, em Defesa da Escola Pública de Tempo 
Integral, pode ser a grande solução porque a ideia é de transformar o ambiente 
escolar à semelhança do lar e da comunidade, e Anísio Teixeira a chamava de “Es-
cola Popular”, e a época da sua experiência enfrentou resistências, quando tentou 
implantá-la, como um direito de todos. Na visão do mesmo, a Educação Pública 
teria de ter entre as demais políticas públicas, a prioridade absoluta, e ter auto-
nomia administrativa e financeira e sem os entraves da burocracia do poder. Para 
Anísio Teixeira, a Educação deve ser responsável de si mesma, sem a intromissão 
de estranhos. Para ele, o dever de quem faz e administra a Educação é diverso de 
quem detém o poder de pagar.

É inegável que a atual Legislação Brasileira sobre a Educação Pública, ou após a vi-
gência da Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional – LDB, mesmo sem a parti-
ção frequente da família, é de avanços, em todos os campos do conhecimento, seja 
educacional, científico, tecnológico e socioeconômico, mas não se pode ignorar que 

5           Advogado, Procurador Federal. Diretor Geral do Instituto Anísio Teixeira. 
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a falta de políticas públicas sociais, paralelas a esse desenvolvimento tem gerado 
contraditoriamente malefícios sociais de toda ordem, que põem em risco aqueles 
avanços. O papel da Escola em substituição ou no compartilhamento com a família é 
inegavelmente de um grande valor social, e isto é possível, talvez a melhor solução.
Toda criança precisa de carinho e afeto e isto somente é possível na convivência com 
a família (pai e mãe) o que na sociedade de hoje não é possível porque os pais traba-
lham o dia todo para garantirem o orçamento familiar, e a escola de funcionamento 
integral será a solução. A criança quer se sentir amparada e protegida e é nos pais 
que elas encontram a proteção e o amparo das suas ações. Nem sempre a rebeldia 
da criança ou adolescente significa uma prática de mau costume no lar, mas uma 
consequência de convívio fora da família.

A interação Família – Educação, mais que uma relação aluno e escola é um compro-
misso consagrado como princípio fundamental. Por esse princípio, a Família Brasilei-
ra deve ser conscientizada da necessidade de sua participação na interação Família 
– Educação, além do papel de cobrar do Poder Público ou do ente federativo o dever 
de garantir o direito a educação. Mesmo com as dificuldades da vida costumeira das 
famílias que a afastam do convívio permanente do lar, acredita-se aos poucos a con-
vivência com a Escola, professores, alunos, e famílias tende a melhorar na medida em 
que o ambiente escolar e o ensino tenham o condão de humanizar e educar.

Não foi em vão que a Constituinte de 1988, ao perceber cada vez mais o distancia-
mento, Família – Escola, consignou como princípio fundamental a corresponsabili-
dade entre a Família e o Poder Público no dever educacional. Repita-se: “Educação, 
um Direito de Todos e Dever do Estado e da Família”, o que nada mais é do que o 
reconhecimento valoroso da participação da sociedade na universalização dos direi-
tos fundamentais, entre eles, o direito a educação. A grande preocupação das famí-
lias desta era é acompanhar o desenvolvimento tecnológico do mundo e poderem 
acompanhar a educação dos filhos.

A falta de compartilhamento da Família e do Estado na educação se faz perceber e 
comprovar, com fatos graves facilmente identificáveis, essa dissociação. A preserva-
ção deste princípio de integrar Família e Estado no dever compartilhado é de funda-
mental importância, pois a responsabilidade de um não se completa sem a garantia 
do direito disponibilizado pelo outro. É preciso que os papéis sejam compartilhados 
de forma harmônica com produção de resultados. Isto é, a oferta do dever tem que 
atender a procura.

Se o Poder Público (todos os entes federativos) cumprisse a Constituição Brasileira, não 
mais haveria analfabetos, crianças em situação de risco, uns por abandono e outras por 
estarem fora da escola não somente pela negligencia da própria família, que sequer tem 
consciência do seu direito e também do seu dever para com a educação, como também 
por falta de políticas educacionais prioritárias. Este fato é recorrente, pois, não obstan-
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te a Constituição Brasileira de 1988 ao estabelecer, no seu artigo 214, a erradicação do 
analfabetismo, universalização do atendimento, melhoria da qualidade do ensino, entre 
outros, na primeira década do Plano Nacional de Educação, ainda não houve solução.
Deveria toda a sociedade brasileira, numa ação compartilhada, cobrar mais e mais 
o direito e o dever para com a Educação. Será que as milhares de crianças e jovens 
nas ruas, em situação de risco não poderiam ser evitadas se houvesse uma ação mais 
rígida da Família e do Poder Público e mutuamente assumissem a responsabilidade 
em duas frentes, uma preventiva e outra reparadora, assim em curto e médio prazo 
corrigiríamos esta vergonhosa dívida social? No Brasil de hoje, predominam três pa-
lavras chaves que inquietam a todos os brasileiros: Educação, Saúde e Segurança e 
dentre todos, a Educação é a mais cobrada.

Ora, se a Educação é um Direito Natural ou Subjetivo, tal como preconiza a nossa 
Constituição, a negação desse direito ou desse dever implica na responsabilidade 
civil e penal dos que deram causa ao descumprimento do dever, e é o que dispõe o 
Artigo 208, parágrafos 1°, 2° e 3° da CF, aqui tantas vezes repetido. Diante da lei maior 
que é a Constituição e, ainda, a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal – LDB, que repete a Constituição, ao estabelecer a compulsoriedade do Direito 
a Educação (Artigo 5º, Parágrafos 2 ao 4, LDB), por que então aceitar crianças nas 
ruas e fora da Escola? Essa é a grande questão para a qual buscamos uma resposta e 
urgente solução.
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Educação Escolar Indígena7

A Constituição de 1988, a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional e o Plano 
Nacional de Educação asseguram ao 
indígena o direito à educação.

Conhecer  a  lei  em  âmbito  Federal  é  
condição  para  o  estabelecimento da  
legislação  Estadual  que  normatiza   o   
funcionamento   das   escolas indígenas, 
garantindo o direito a uma educação 
diferenciada para  as comunidades 
indígenas.

A Educação Escolar Indígena é assegurada na Constituição de 1988, nos artigos 78 e 79 
do Ato das Disposições Gerais e Transitórias, afirmando ser dever do Estado oferecer 
uma educação intercultural e bilíngue que fortaleça as práticas socioculturais e a 
língua de cada comunidade indígena, favoreça a reafirmação de suas identidades 
e da suas memórias, bem como de seus costumes, dando-lhes, também, acesso aos 
conhecimentos científicos da sociedade.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional preconiza a articulação entre os 
sistemas de ensino para elaborar programas integrados de ensino e pesquisa com 
a participação das comunidades indígenas e a formulação de currículos específicos 
com conteúdos concernentes à educação indígena. Além disso, a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional prevê a formação de pessoal especializado para 
trabalhar com as comunidades indígenas e a elaboração e publicação de materiais 
didáticos específicos a esta educação.

A Educação Indígena é responsabilidade legal dos sistemas estaduais de ensino e o 
Plano Nacional de Educação assume como uma meta a ser atingida nesta esfera de 
atuação, a profissionalização e o reconhecimento do magistério indígena criando, 
assim,  a categoria de professores indígenas, bem como carreira específica. Além de 
implementar programas contínuos de formação sistemática do professor indígena. 
Por meio da implementação desta Lei, teremos a oportunidade de reafirmar a cultura 
e a identidade dos povos indígenas.

7            Fonte: Secretaria Estadual da Educação. Superintendência de Políticas para a Educação Básica. Coordenação de 
Educação Indígena. (Texto adaptado).
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Educação Escolar Quilombola
As comunidades quilombolas são constituídas pela população negra rural ou urbana, 
que se autodefi nem a partir das relações com a terra, o parentesco, o território, a 
ancestralidade, as tradições e práticas culturais próprias.

Vejamos o parágrafo 1º do artigo 215 e o artigo 216 
da CF/1988 e o artigo 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e  o artigo 26 A, da 
Lei Nº 11.645/2008 que estabelece as Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, dizem o seguinte:

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno 
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes 
da  cultura  nacional,  e  apoiará  e  incentivará  a
valorização e a difusão das manifestações 
culturais.

§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro- 
brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material 
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência 
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem:

I a IV (omissus)

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científi co.

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando 
suas terras é reconhecida a propriedade defi nitiva, devendo o Estado emitir-lhes os 
títulos respectivos.

Lei Nº 11.645/2008 - Altera a Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modifi cada 
pela Lei Nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para incluir no currículo ofi cial da rede de ensino a obrigatoriedade 
da temática história e cultura afro-brasileira e indígena.
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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.

§ 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.

§ 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.

Considerando que a educação é um dos direitos humanos básicos para a formação 
da pessoa, os quilombolas têm direito não só ao acesso a esta, mas, principalmente, 
às condições de permanência e bom aproveitamento para poder atuar na construção 
de uma escola que contemple sua identidade, sua cultura, seus valores.

Marcos Legais
→ Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
→ Lei  de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei Nº 9.394/1996.
→ Lei Nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003.
→ Lei Nº 11.645/2008.
→ Decreto Nº 4.887, de 20 de novembro de 2003. Regulamenta o procedimento
para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras
ocupadas.
→ Resolução CEE/BA Nº 68, de 20 de dezembro de 2013. Estabelece Diretrizes 
Curriculares para a Educação Quilombola no Sistema Estadual de Ensino da Bahia.
→ Resolução CNE Nº 08, de 20 de novembro de 2012. Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Escolar Quilombola.
→ Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação das Relações Étnico-Raciais (2008/2009), de 22 de junho de 2004.
→ Diretrizes Curriculares Nacionais  para  a  Educação  das  Relações  Étnico-Raciais 
e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (Parecer CNE/CO 
001/2004 e Resolução nº 3/2004).
→ Resolução nº 3/99 do Conselho Nacional de Educação.
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Estatuto da Criança 
e do Adolescente
Direitos da Criança e do Adolescente8

Ana Elizabeth Costa Gomes
É dever da família, da sociedade, e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profi ssionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.  (Art. 227, CF, 1988).

O Estatuto da Criança e do 
Adolescente,       promulgado 
em 13 de julho de 1990, está 
prestes a completar 27 anos 
e, ainda hoje, um número 
expressivo da população 
desconhece o teor de seus 
artigos criando-se mitos acerca 
do mesmo.

Em relação ao direito à educação, o Estatuto preconiza que a criança e o 
adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para  o  trabalho,  
assegurando-se-lhes os seguintes direitos: igualdade de condições para o acesso 
e permanência na escola; direito de ser respeitado por seus educadores; direito 
de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às  instâncias  escolares  
superiores;  direito de organização e participação em entidades estudantis; 
acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.

8Licenciada em História/UNEB. Especialista em História/UEFS. Mestra em Estudos Étnicos e Africanos/UFBA. Professora da 
Secretaria da Educação do Estado da Bahia.
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Cabe ao pai, à mãe ou responsáveis o direito de ter ciência do processo pedagógico, 
bem como participar da defi nição das propostas educacionais. Aos dirigentes de 
estabelecimentos de ensino fundamental informar ao Conselho Tutelar os casos de 
maus-tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustifi cadas e de evasão 
escolar, esgotados os recursos escolares e elevados níveis de repetência.

Com a proteção dada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei nº 
8.069/90), qualquer pessoa poderá denunciar aos órgãos que compõem o Sistema 
de Garantia de Direitos (SGD) (Conselho Tutelar de sua cidade, o Ministério Público, 
o Juizado da Infância e Juventude e a Delegacia Especializada) - notícia de fato que 
constitua ameaça ou violação dos direitos das crianças e dos adolescentes, por 
exemplo, maus-tratos, castigos imoderados, abusos sexuais ou qualquer outro tipo 
de violência.

O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura o Direito à Profi ssionalização e 
à Proteção no Trabalho. De acordo com o Estatuto, é proibido qualquer trabalho 
a menores de 14 (quatorze) anos de idade, salvo na condição de aprendiz. A 
formação técnico-profi ssional obedecerá aos seguintes princípios: garantia de 
acesso e frequência obrigatória ao ensino regular; atividade compatível com o 
desenvolvimento do adolescente; horário especial para o exercício das atividades. Ao 
adolescente até 14 (quatorze) anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem. 
Ao adolescente aprendiz, maior de 14 (quatorze) anos, são assegurados os direitos 
trabalhistas e previdenciários.

DISQUE 100 - Disque-denúncia para o combate contra a violência e abuso sexual contra 
crianças e adolescentes (ligaçao gratuita DE QUALQUER lugar do Brasil).
Qualquer denúncia procure o Conselho Tutelar do seu município e/ou o Ministério 
Público.

Todos nós temos o dever de denunciar qualquer violação aos direitos infantojuvenis. A 
exemplo dos casos de pedofi lia!

Tome nota!

Denúncia de Maus-tratos 
DISQUE 100
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O Estatuto  
da Juventude 
O Estatuto da  Juventude – Lei nº 12.852/2013
Em 05 de agosto de 2013, foi sancionada a Lei que institui o Estatuto da Juventude, 
que dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas 
públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude (Sinajuve).

O Estatuto da Juventude reafirma os direitos já previstos em lei, como educação, 
trabalho, saúde  e  cultura,  respeitando  as  trajetórias  dos  jovens  bem  como a 
diversidade.

De acordo com o Estatuto da Juventude, são 
considerados  jovens  as  pessoas  com  idade  
entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove anos) de idade. 
Dentre os princípios preconizados no artigo 2º do 
Estatuto da Juventude, enumeramos os seguintes: 
I - promoção da autonomia e emancipação dos 
jovens; II - valorização e promoção da participação 
social e política, de forma direta e por meio de suas 
representações; III - promoção da  criatividade  e 
da  participação  no    desenvolvimento  do  País;  VI 
- respeito à identidade e à diversidade individual 
e coletiva da juventude; VII - promoção da vida 
segura, da cultura da paz, da solidariedade e da 
não Discriminação.

No artigo 4º do Estatuto da Juventude, são assegurados os direitos sociais dos 
jovens. Para tanto, o jovem tem direito à participação social e política e na 
formulação, execução e avaliação das políticas públicas de juventude, a saber: a 
inclusão do jovem nos espaços públicos e comunitários a partir da sua concepção 
como pessoa ativa, livre, responsável e digna de ocupar uma posição central 
nos processos políticos e sociais; o envolvimento ativo dos jovens em ações 
de políticas públicas que tenham por objetivo o próprio benefício, o de suas 
comunidades, cidades e regiões e o do País; a participação individual e coletiva 
do jovem em ações que contemplem a defesa dos direitos da juventude ou de 
temas afetos aos jovens; e a efetiva inclusão dos jovens nos espaços públicos de 
decisão com direito a voz e voto.
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A Lei de Estágio - Lei 11.788/2008
Alguns artigos:

Art. 1º Estágio é  ato  educativo 
escolar supervisionado, desenvolvido 
no   ambiente   de   trabalho,    que 
visa à preparação para o trabalho 
produtivo de educandos que estejam 
frequentando o ensino regular em 
instituições de  educação  superior, 
de educação profi ssional, de ensino 
médio, da educação especial e dos 
anos fi nais do ensino fundamental, na 
modalidade profi ssional da educação 
de jovens e adultos.

§ 1º O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário 
formativo do educando.
§ 2º O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profi ssional 
e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a 
vida cidadã e para o trabalho.

Art. 10. A jornada de atividade em estágio será defi nida de comum acordo entre a 
instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante 
legal, devendo constar do termo de compromisso ser compatível com as atividades 
escolares e não ultrapassar:

I - 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de 
educação especial e dos anos fi nais do ensino fundamental, na modalidade 
profi ssional de educação de jovens e adultos;

II - 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino 
superior, da educação profi ssional de nível médio e do ensino médio regular.

Art. 13. É assegurado ao estagiário,  sempre  que  o  estágio  tenha  duração  igual 
ou superior a  1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado 
preferencialmente durante suas férias escolares.
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Direito do Idoso
O Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/2003) 10

Genivaldo Silva das Neves
“Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores
têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.”

Art. 229  Constituição Federal
“A família, a sociedade e o Estado têm o dever 
de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 
participação  na  comunidade,  defendendo  
sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o 
direito à vida”.

Art. 230 Constituição Federal
A Constituição Federal de 1988 revelou valioso 
esforço    na    proteção    das    pessoas    idosas, 
estabelecendo que é de todos (família, sociedade 
e  Poder  Público)  a  obrigação  de  amparar  os 
idosos, garantindo-lhes participação, dignidade  
e  bem-estar  na  comunidade. O  Estatuto  do 
Idoso - Lei Federal nº 10.741/2003, define como 
idoso, pessoas a partir de 60 anos. O idoso goza 
de  todos  os  direitos  fundamentais  inerentes 
à  pessoa  humana,  sem  prejuízo  da  proteção 
integral de que trata o Estatuto.

Garantia ao Idoso
O Estatuto do Idoso, em seu artigo 3º, estabelece que é obrigação da família, da 
comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta 
prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à 
cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao 
respeito e à convivência familiar e comunitária.

10      Advogado, professor universitário, mestre em Sociologia e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB/BA.
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Garantia de um salário mínimo: é garantido, pela Constituição Federal, o direito 
de um salário mínimo de benefício mensal ao idoso que comprove não possuir 
meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família 
(artigo 203 inciso V).

Gratuidade nos transportes coletivos: A Constituição Federal, em seu artigo 230, 
§ 2º, garante aos maiores de 65 anos o direito de gratuidade nos transportes 
coletivos urbanos, intermunicipais e interestaduais. As previsões destes direitos 
estão na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas) nº 8.742, de 07.12.1993, 
Resolução Estadual nº 13 /2004 e Resolução Federal nº 1692/2006.

Prioridade no acesso à justiça ao idoso: A Lei Federal nº 10.173/2001 concede 
prioridade nos procedimentos judiciais às pessoas com idade a partir de 65 anos.

No Estado da Bahia, temos diversas entidades e órgãos que tratam dos direitos 
dos idosos: Centro de Referência Estadual de Atenção à Saúde do Idoso (Creasi), 
dentre outros, o qual presta atendimento em odontologia, terapia ocupacional, 
assistência psicossocial, assistência de enfermagem; dá apoio aos programas 
básicos de saúde, às atividades educativas, às oficinas terapêuticas, mantém 
grupos de conveniência e outros.

O CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO (CEI) criado na Lei nº 6.675, de 08 de 
setembro de 1994, órgão de direito público, vinculado à estrutura da Secretaria 
da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, tem por finalidade assegurar os 
direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, 
interação e participação efetiva na sociedade. Foi incorporado ao atual Disque 
100 (Direitos Humanos) para registrar denúncias contra discriminação e maus-
tratos a idosos.
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Direitos da Pessoa 
com Deficiência
Ser uma pessoa com deficiência no Brasil é um grande desafio; entretanto, têm-
se intensificado as lutas no sentido de garantir a esta população condições para 
enfrentar as injustiças da realidade social. Cabe ao Poder Público assegurar o pleno 
exercício dos direitos básicos destas pessoas, como, por exemplo, os direitos à 
educação, à saúde, ao trabalho, à previdência social e outros que, decorrentes da 
Constituição Federal e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Além dos direitos básicos acima mencionados, também são assegurados:
Garantia de um salário mínimo (Artigo nº 203, inciso V da CF):  Benefício mensal à 
pessoa com de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover 
à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.

A educação especial (Lei nº 7.853/89): Inclusão no sistema educacional da Educação 
Especial como  modalidade educativa que abranja a educação infantil, o ensino 
fundamental e o ensino médio, a supletiva, a habilitação e a reabilitação profissionais, 
com currículos, etapas e exigências de diplomação próprios.

A matrícula compulsória (Lei nº 7.853/89): Matrícula compulsória em cursos regulares 
de estabelecimentos públicos e particulares de pessoas com deficiência capazes de 
integrarem o sistema regular de ensino.

A adaptação das edificações e vias 
públicas  (Lei   nº   10.098/2000):   
Esta Lei estabelece normas gerais  e 
critérios  básicos  para  a  promoção 
da acessibilidade das pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida, 
mediante a supressão de barreiras e de 
obstáculos nas vias e espaços públicos, 
no mobiliário urbano,  na  construção 
e reforma de edifícios e nos meios de 
transporte e de comunicação.

Deve-se exigir do município a construção dos acessos e notificar as empresas para 
fazê-lo nos seus prédios.
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As vagas nas empresas (Lei nº 8.213/91): A obrigatoriedade das empresas com 100 
(cem) ou mais empregados em preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por 
cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência, 
dar-se-á nas seguintes proporções:

→ de 100  a 200 empregados - 2%
→ de 201 a 500 empregados - 3%
→ de 501 a 1.000 empregados - 4%
→ de 1.001 em diante - 5%

O horário especial de trabalho do servidor (Lei nº 8.112/90): concessão de horário 
especial ao servidor público que tenha deficiência, quando comprovada a 
necessidade, por junta médica oficial,  independentemente,  de  compensação de 
horário.

 

O Direito à Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva11

“Temos o direito de sermos iguais quando a diferença nos inferioriza;  temos o 
direito a sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza”. 

 Boaventura de Souza Santos

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
apresenta propostas de uma educação escolar que traz em sua essência a ideia da 
valorização da diferença e conjuga igualdade e diferença em um só conceito. Essa nova 
postura diante da heterogeneidade põe em confronto as atitudes discriminatórias 
e os meios de superação dessas atitudes e a inclusão assume o centro do debate, 
conforme diz a nova política de educação especial.

O acesso à educação inclusiva é um direito irrevogável de pessoas com ou sem 
deficiência. A sociedade historicamente se orientou por uma “lógica paradoxal”, 
que, ao arriscar incluir um indivíduo, acabava por excluí-lo, pois tentava padronizar, 
homogeneizar as pessoas, negando-lhes o direito vital de serem únicas. O ato de 
incluir requer uma postura revolucionária de uma sociedade que se identifica pela 
marca da heterogeneidade e se permite enriquecer com a diversidade. 

O objetivo da inclusão escolar, dentro da nova política, é a transformação das 
ambiências de ensino, de maneira que se tornem lugares de formação e informação 
de qualidade para todos, irrestritamente.

11      Fonte: Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Superintendência de Políticas Para a Educação Básica(Suped).
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Uma escola de fato inclusiva e aberta à diversidade é aquela que faz revisão constante 
de seu modo de pensar e de fazer educação. Dar sentido ao conhecimento, fazer 
planejamento e avaliação do ensino, oportunizar o aperfeiçoamento e a formação 
continuada de professores/as são atitudes que se tornam imperativas na construção 
de um espaço inclusivo de educação. Além disso, reconhecer a diferença como uma 
oportunidade de crescimento para pessoas com ou sem deficiência é uma estrada a 
ser construída passo a passo, oferecendo voz para todas as pessoas se manifestarem, 
abrindo caminhos para as ideias transitarem com liberdade de expressão e abrindo 
os olhos do entendimento para compreender a arte de conviver.

Enfim, todos devem ter o entendimento claro de que o indivíduo com deficiência 
deve ser inserido no espaço da escola. Para tanto, aspectos importantes devem ser 
observados e sugeridos na vivência da Educação na perspectiva Inclusiva:

→ Conscientizar a comunidade de que a pessoa com deficiência não vai atrapalhar a 
aprendizagem dos demais.
→ Ter como filosofia da educação a consideração às diferenças no aprendizado.
→ Ter uma equipe de professores/as preparados/as para momentos inusitados.
→ O/a estudante deve ser matriculado a partir de uma análise cuidadosa visando 
garantir  a inclusão, o acesso, a permanência  e a integridade  do mesmo no espaço 
escolar  e na vida cotidiana.
→ Avaliar a aprendizagem do/a aluno/a conforme seu potencial.
→ Quando necessário, solicitar à família atendimento médico para o/a estudante, 
bem    como    mediar/    indicar    espaços    apropriados    para    encaminhamentos 
desses/as estudantes.
→ Não deixar de aplicar certos conteúdos aos/as estudantes, temendo seu 
aprendizado.

Marcos Legais
→ Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 6 de julho de 2015, destinada a assegurar 
e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.
→ Lei Nacional Nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional.
→ Decreto Nº 6.571/2008, que dispõe sobre o apoio da União à política de 
Financiamento do Atendimento Educacional Especializado.
→ Decreto Nº 6.949/2009, que ratifica a convenção sobre os direitos das pessoas com 
deficiência/ONU.
→ Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva 
(2008).
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→ Resolução CNE/CEB Nº 04/2009 – que institui Diretrizes operacionais para o 
Atendimento Educacional Especializado – AEE.
→ Resolução CEE Nº 79/2009 que estabelece normas para a Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva para todas as etapas e Modalidades da Educação 
Básica no Sistema Estadual de Ensino da Bahia.
→ Nota Técnica – SEESP/GAB/Nº 11/2010, que dispõe sobre Orientações para a 
institucionalização da Oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE) em 
Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) implantadas nas escolas regulares.
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Direito das Mulheres 

DIREITO DA MULHER 6                                                                               *Eliasibe de Carvalho Simões

“Temos que lutar por um mundo onde sejamos socialmente  
iguais, humanamente diferentes e totalmente livres”

Rosa Luxemburgo

O movimento das mulheres teve um papel fundamental na luta pela abertura 
democrática do nosso país, ajudando a por fim a ditadura militar nos anos 80. Além 
de ter ampliado e diversificado a sua forma de atuação, adentrando nos partidos 
políticos, sindicatos e associações comunitárias, as lutas travadas pelas mulheres, 
contribuiram consideravelmente para que a Constituição de 1988 trouxesse regras, 
propondo a igualdade de gênero, conforme estabelece o inciso I do artigo 5º o 
qual diz: “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição”. 

Conforme pode-se verificar, esse dispositivo constitucional propiciou o surgimento 
de diversas normas garantidoras de outros direitos, abarcando todas pessoas 
independentemente do sexo, tais como: 

→ Direitos e deveres referentes à sociedade conjugal passaram a ser exercidos 
igualmente pelo homem e pela mulher;
→ Reconheceu-se a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar; 
→ A desjudicialização das separações conjugais, quando não houver litígio, foi 
instituída pela Lei 11.441/2007. Esta é feita pela via administrativa, mediante escritura 
pública, por tabelião;
→ A violência familiar passou a ser coibida com a Lei 11.340/2006, chamada Lei Maria 
da Penha;
→ O título de propriedade do imóvel do programa Minha Casa Minha Vida, em caso 
de dissolução da união, será registrado em nome da mulher,  Lei no 11.977/2009;
→ Estabeleceu-se a quota para a candidatura de mulheres nos partidos políticos, Lei 
12.034/2009;
→ A guarda compartilhada passou a ser aplicada, estabelecendo-se a divisão do 
tempo de convívio os filhos entre a mãe e pai de forma equilibrada, Lei 13.058/2014;
→ O assassinato de mulheres pela condição de serem mulheres (feminicídio) foi 
tornado crime hediondo, Lei n° 13.104/2015.

6      Advogada Pública, especialista em Direito Processual do Trabalho, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB/
Bahia.
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Outros avanços ocorreram, após a promulgação da Constituição de 1988, destacando-
se a criação dos Conselhos dos Direitos da Mulher, Delegacias Especializadas de 
Atendimento à Mulher, além de programas específicos de Saúde integral e de 
prevenção e atendimento às vítimas de Violência Sexual e Doméstica e ampliação da 
Central de Atendimento à Mulher através do DISQUE 180.

Foi também instituído o Programa Mulher Viver sem Violência, o qual objetiva 
integrar o atendimento especializado no âmbito da saúde, da justiça, e da rede 
socioassistencial e da promoção da autonomia financeira das mulheres. 

Tendo em conta as desigualdades e grandes assimetrias que persistem, a promoção 
da igualdade passa pelo empoderamento das mulheres e pela melhoria da sua 
saúde sexual e reprodutiva, em especial ao acesso ao planeamento familiar efetivo. 
A introdução da perspectiva de gênero nas políticas públicas do nosso país é uma 
das ferramentas fundamentais de combate às desigualdades. O empoderamento 
objetiva o equilíbrio de poder entre homens e mulheres, ao criar as condições para 
que a mulher seja autônoma nas suas decisões e na forma de gerir a sua vida. 

O que é o empoderamento da mulher?
É o ato de se conceder o poder a quem seja o detentor dele (mulheres), em todas as 
esferas públicas e privadas, garantindo que estas possam se apropriar do seu direito 
de existir na sociedade. 

A ONU estabeleceu os seguintes princípios de Empoderamento das Mulheres:  

Princípio 1: Estabelecer uma liderança corporativa de alto nível para a igualdade 
entre gêneros;
Princípio 2: Tratar todos os homens e mulheres de forma justa no trabalho - respeitar 
e apoiar os direitos humanos e a não discriminação;
Princípio 3: Assegurar a saúde, a segurança e o bem estar de todos os trabalhadores 
e trabalhadoras;
Princípio 4: Promover a educação, a formação e o desenvolvimento profissional para 
as mulheres;
Princípio 5: Implementar o desenvolvimento empresarial e as práticas da cadeia de 
abastecimento e de marketing que empoderem as mulheres;
Princípio 6: Promover a igualdade através de iniciativas comunitárias e de defesa;
Princípio 7: Medir e publicar relatórios dos progressos para alcançar a igualdade 
entre gêneros.
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Mulheres na Política
O primeiro país a reconhecer o direto das mulheres a votar foi a Nova Zelândia, 
em 1893. No Brasil, somente em 1927 tal direito passou a se garantido, quando a 
professora Celina Guimarães Viana conseguiu o seu registro para votar no município 
de Mossoró, no Rio Grande do Norte, porém, em âmbito nacional, o voto feminino 
só foi aprovado em 1932. Em virtude da Ditadura Vargas (1937-1945), as mulheres 
somente passaram a votar efetivamente em 1946. 

De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, ainda há uma dificuldade 
dos partidos e coligações nos municípios atenderem o que diz a Lei das Eleições (Lei 
nº 9.504/1997), que estabelece, em seu art. 10, que, nas eleições proporcionais, “(...) 
cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para 
candidaturas de cada sexo”. A obrigatoriedade imposta de percentual mínimo de 
mulheres nas disputais eleitorais foi reforçada pela minirreforma eleitoral de 2009 
(Lei nº 12.034/2009), que substituiu a expressão prevista na lei anterior - “deverá 
reservar” - para “preencherá”.  

A experiência tem demonstrado que não basta garantir apenas o número de vagas, 
é necessário conferir às candidatas mulheres as mesmas condições dadas aos 
homens, mesmo espaço político e igualdade de oportunidades. O que se vê hoje 
são candidaturas fictícias com objetivo exclusivo de cumprir a cota imposta pela                
Lei nº 12.034/2009, sem efetividade para a correção das desigualdades. 
A participação feminina nos espaços de poder é necessária para o 
aperfeiçoamento e consolidação da democracia. Apesar dos avanços já 
conquistados, o Brasil tem muitoa fazer para superar a desigualdade de gênero 
na política e nos espaços de poder.

Mulheres vítimas de estupro
As mulheres são as maiores vítimas de estupro no nosso país, segundo a 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Dados do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública indicam que foram registrados 47.646 casos de estupro em 
todo o país em 2014. Isso significa um estupro a cada 11 minutos8. 

O crime de estupro consiste no fato de se constranger alguém, mediante 
violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que 
com ele se pratique outro ato libidinoso. Esse crime está previsto no Código 
Penal, no art. 213, o qual estabelece uma pena de reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) 
anos, podendo aumentar para  8 (oito) a 12 (doze) anos se a conduta causar 
7 Disponível em http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Setembro/eleicoes-2016-mulheres-representam-
mais-de-30-dos-candidatos . Acesso 03 de março de 2017.
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lesão corporal de natureza grave ou se a vítima contra quem se cometeu o 
crime é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (quatorze) anos e se o fato causar 
a morte da vítima a pena aumenta mais ainda para 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

A Lei nº 12.845/2013, estabelece o atendimento obrigatório e integral de 
vítimas de violência sexual através do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa lei 
estabelece que o Estado viabilize mecanismos para que seja montado em cada 
município, uma rede de proteção que envolva não apenas os profissionais de 
saúde, mas também da educação e de entidades que atuam na defesa dos 
direitos das mulheres e das crianças e dos adolescentes. É preciso promover 
cursos de capacitação junto aos profissionais que atuam no atendimento dessas 
vitimas, com vistas à humanização da assistência a ser dada às vítimas, bem 
como a divulgação do oferecimento do referido serviço. É necessário mobilizar 
a sociedade para combater esse crime.

Lei Maria da Penha
A Lei Federal nº 11.340, de 2006, conhecida 
como Lei Maria da Penha, aumentou o 
rigor das punições às agressões contra 
a mulher, quando ocorridas no âmbito 
doméstico ou familiar. Com a adoção dessa 
lei, rompe-se o silêncio que acoberta 70% 
dos homicídios de mulheres no Brasil.

De acordo com os dados da ONU, a 
violência contra a mulher na família é uma 
das formas mais  insidiosas de violência 
dirigida à mulher, representa a principal 
causa de lesões em mulheres entre 15 e 44 

anos no mundo e compromete 14,6% do Produto Interno Bruto (PIB) da América 
Latina, cerca US$ 170 bilhões. No Brasil, a violência doméstica custa ao País 10,5% 
do seu PIB.

A introdução da lei diz: “Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do Art. 226 da Constituição Federal, 
da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 
Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de 
Execução Penal; e dá outras providências.”
8 Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: 2015.
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Direito ao Meio 
Ambiente 
Direito ao Meio Ambiente 
Ecologicamente Equilibrado
O ambiente indica o lugar,  o sítio, 
o recinto constituído por fatores 
físico-químicos, biológicos, culturais 
e sociais. É o resultado das  relações  
entre   a   sociedade e a natureza.

Dada a consciência sobre a 
importância dos estudos a respeito 
do funcionamento da natureza, 
surge, em 1869, a Ecologia, ciência 
que estuda as relações entre os seres  
vivos  e  o  lugar  onde  eles vivem 
(habitat) e, em consequência, as 
infl uências que uns causam aos outros. As pesquisas revelaram que, para existir vida, é 
preciso a interação entre elementos fundamentais como água, solo, ar e energia. Essa 
interação forma a Biosfera, espaço da vida que envolve o planeta Terra e reúne vários 
ecossistemas.

Ecossistema é o conjunto do relacionamento de todos os fatores bióticos, 
abióticos sobre um determinado ambiente.Todos os elementos que compõem o 
ecossistema se relacionam com equilíbrio e harmonia de forma interdependente. 
Cada ecossistema possui sua capacidade de suporte que, ao ser alterado, pode 
comprometer a sua existência. Segundo Capra (2002), a vida se constitui em rede, 
quando um único elemento é alterado reverbera em toda a teia. Assim, a interação 
do humano com os ecossistemas precisa considerar essa peculiaridade para 
garantir a manutenção da vida.

A compatibilização entre a atividade humana e os ecossistemas vem, ao longo dos anos, 
tornando-se um desafi o. A expansão do consumo, da tecnologia, dos resíduos sólidos 
etc., incompatíveis com o tempo de recomposição na biosfera, além dos problemas 
sociais, como fome, exploração humana, desigualdade social vem se tornando um 
grande desafi o para uma relação sustentável entre a sociedade e a natureza.
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Qual a Importância da Lei na Preservação do 
Meio Ambiente?
A lei é necessária para estabelecer as regras 
que todos devem respeitar. Na esfera 
ambiental, ela traz meios de defesa do meio 
ambiente a ser cumprida por qualquer cidadão 
e através dos órgãos como o Ministério 
Público Federal (Procuradores da República) 
e Ministério Público Estadual (Promotores). 
Esses têm obrigação de acionar a Justiça 
para o cumprimento das leis ambientais. 
A legislação ambiental brasileira é considerada 
uma das mais completas do mundo. E cabe 
a todas as pessoas a responsabilidade pela 
efetividade dessa legislação.

No Brasil, existem diversas leis ambientais para garantir a preservação do signifi cativo 
patrimônio ambiental do País. Dentre elas, apresentamos, a seguir, algumas 
consideradas norteadoras para proteção do ambiente.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1998, Capítulo VI - Do Meio 
Ambiente.

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações.

Não polua os rios
Os rios são fonte de vida. Desde a Antiguidade, suas águas são essenciais para 
que as pessoas, plantas e animais possam viver, bebendo, alimentando-se, 
banhando-se, navegando, além de outras utilidades. Para ter um rio sem poluição, 
é preciso que não se jogue lixo nem esgoto diretamente nele. A poluição da água 
é feita com introdução de materiais químicos, físicos e biológicos que estragam a 
qualidade da água e afeta o organismo dos seres vivos.

Esse processo vai desde simples saquinhos de papel até os mais perigosos 
poluentes tóxicos, como os pesticidas, metais pesados (mercúrio cromo, chumbo) 
e detergentes.
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1- O que você pode fazer para ajudar a não poluir:

→ Não jogue lixo nas águas dos rios.
→ Não canalize esgoto diretamente para os rios.
→ Observe se alguma indústria está poluindo algum rio e avise às autoridades
sobre a ocorrência.
→ O cuidado com os resíduos sólidos (lixo)

Não coloque o lixo de sua casa muito antes de o carro do lixo passar. Se o lixo ficar 
muito tempo na rua, ele pode ser revirado por animais e também servir de foco 
de atração de insetos. Junte-se aos seus vizinhos para reivindicar, à Secretaria de 
Serviços Públicos da sua cidade, lixeiras e reservatórios de lixos adequados para 
sua rua.

Se, ao caminhar pela calçada, precisar jogar fora algum tipo de lixo, procure algu-
ma lixeira, não jogue na rua. Se não houver lixeiras, você pode exigir do Município 
(Prefeitura) a sua colocação; afinal, você paga impostos para isso. O IPTU é o impos-
to municipal que viabiliza a arrecadação dos recursos para beneficiar a sua cidade. 
Ao observar algum tipo de problema nas instalações de esgoto na sua rua, não 
espere outra pessoa chamar a Prefeitura. Faça isso você mesmo/a.
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Temas Diversos

Diversidade Sexual e Direitos Humanos14  

Jurema Cintra Barreto 

Segundo a nossa lei maior, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 3º, o Estado 
brasileiro deve promover a igualdade entre os cidadãos.

Acontece que algumas pessoas são vítimas de violência exacerbada e preconceito 
como é o caso da população de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais 
(sigla LGBT). Por isso, uma série de direitos relacionados à diversidade sexual foram 
conquistados  em anos de luta.

Os mais importantes que podemos destacar é o reconhecimento da União Estável e 
do Casamento Igualitário, garantindo que, independentemente do sexo do casal, eles 
terão direitos civis, como receber herança, obrigação de pagar pensão alimentícia, 
cadastrar o dependente em um plano de saúde.

O uso do nome social por pessoas travestis e transexuais ainda não foi aprovado 
em lei, mas muitas pessoas conseguem mudar na justiça seu primeiro nome aquele 
por que somos conhecidos. Na Bahia, os estudantes têm garantido este direito, ou 
seja, aquele estudante que se sente constrangido, pois tem um nome de “batismo” 
de registro diferente daquele que identifica seu gênero tem direito a requerer que a 
escola faça alterações na pauta do professor. Esta medida pretende coibir o bulliyng, 
pois muitas pessoas travestis e transexuais são vítimas de preconceito e abandonam 
os estudos. Esta regra também é válida dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), 
assim todo jovem que utilizar os serviços de saúde pública tem direito de ser tratado 
pelo seu nome social.

Homofobia ainda não é crime, mas caluniar, difamar, ferir a imagem pública de 
alguém é punido através de Ação Penal, inclusive quando são cometidas através 
da internet. Respeitar a diversidade e o ser humano independentemente de sua 
orientação sexual ou identidade de gênero – isto é uma postura CIDADÃ.

14     Advogada militante, assessora jurídica do Grupo Humanus, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e 
Enfrentamento à Homofobia da OAB - Secção Bahia.
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Nome Social e Nome Civil
O nome social pode ser definido como um nome civil que não aderiu à personalidade 
da pessoa natural, portanto é o prenome que é utilizado publicamente distinto do 
nome civil de quem o utiliza. É permitido o seu uso, aos transexuais, na vida escolar, 
quando o aluno não quer ser chamado por seu nome civil.

O nome social difere do apelido, pois, se assim o fosse, em praticamente todos os 
atos da vida seria permitido a todos ser chamado por seu apelido. É evidente que a 
utilização de um prenome distinto do nome civil perante a sociedade enfraquece o 
dever de uso do nome civil, porém, em tais casos, dá-se primazia à personalidade e 
respeito aos que, por motivos evidentes, querem ser chamados de nomes distintos 
do nome civil. Cabe ressaltar que os transexuais podem ajuizar ação judicial para 
mudar seu nome civil, porém, o processo é longo e dificultoso, fazendo com que o 
nome social seja um mecanismo facilitador de identificação, devido à dificuldade de 
mudar rapidamente o nome civil em tais circunstâncias.

Pela doutrina civilista, toda pessoa natural tem personalidade, que pode ser adquirida 
desde a fecundação ou a partir do nascimento, com vida, sendo este último critério 
adotado pela nossa lei.

O uso do nome, quer civil, quer social, está inserido entre os direitos da personalidade, 
que pode ser conceituado como sendo aqueles direitos inerentes a toda pessoa 
humana e à sua dignidade, conforme dispõe o Código Civil Brasileiro, Lei Nº 
10.406/2002, a qual estabelece no seu artigo 16 o seguinte:

Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o 
sobrenome. Portanto, toda pessoa natural dotada de personalidade, tem direito a 
ter um nome que conta no registro de nascimento de acordo com o Código Civil.

O nome civil é definido pela doutrina como: “conjunto de prenome e sobrenome que 
todas as pessoas naturais têm direito de possuir. Tal nome civil possui dois aspectos: 
Privado: que é o direito da pessoa em ter um nome e defender este nome que possui, 
bem como o direito de ser reconhecido e chamado por esse nome;
Público: o indivíduo em sua vida pública tem o dever, a obrigatoriedade de usar 
seu nome quando for assinar contratos e atividades similares, pois o nome é a 
identificação do sujeito.

Assim, pode-se concluir que as funções do nome civil são: identificar e individualizar 
a pessoa natural. Cabe salientar que tal individualização deve ser entendida como 
‘individualizar a pessoa natural dentro dos grupos sociais que ela frequenta ou faz 
parte, como família, escola, reduzindo assim, consideravelmente, a possibilidade de 
homonímia.



51

No Estado Democrático de Direito, todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos. Todos os direitos humanos são universais, interdependentes, 
indivisíveis e inter-relacionados. O termo orientação sexual é uma referência à 
capacidade de cada pessoa de ter uma profunda atração emocional, afetiva ou 
sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou de mais de um 
gênero, assim como ter relações íntimas e sexuais com essas pessoas. A identidade de 
gênero se refere à experiência íntima, individual e intransferível de cada ser humano 
consigo mesmo e que define, de forma profunda e abrangente, o gênero com que 
cada pessoa se identifica, se percebe. Esta identidade pode ou não corresponder 
ao sexo atribuído no nascimento. A orientação sexual e a identidade de gênero são 
essenciais para a dignidade e humanidade de cada pessoa e não devem ser motivo 
de discriminação ou abuso. Muitos avanços ao redor do planeta já foram alcançados, 
no sentido de assegurar que as pessoas de todas as orientações sexuais e identidades 
de gênero possam viver com a mesma dignidade e respeito a que todas as pessoas 
têm direito.

Garantia Constitucional
No Brasil, a partir da promulgação da Constituição de 1988, vários avanços ocorreram 
com relação a essas questões e, assim, foram dados passos significativos na direção 
da igualdade entre os gêneros e na proteção contra a violência que se origina na 
sociedade, na comunidade ou até mesmo na própria família.

O artigo 3º da Constituição Federal, estabelece como um dos objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil “promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.

Marcos Legais
→ Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigos 3º, 205 e 206.
→ Código Civil Brasileiro – Lei Nº 10.406/2002.
→ Artigo 11 a 21 que tratam dos direitos da personalidade das pessoas.
→ Lei  de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
→ A LDB, Lei nº 9.394/1996,  artigo 3º.
→ Programa Brasil sem Homofobia, de combate à violência e à discriminação contra
LGBT e de promoção da cidadania homossexual, 2004-2007.
→ Lei Maria da Penha-Lei n°11.340/2006. Protege as mulheres da violência doméstica 
e familiar.
→ Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT, 2009.
→ Decreto Nº. 7.959/2013 - Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, 2013-2015.
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Tráfico de Pessoas15

Ultimamente, o tráfico de pessoas, tem sido uma das mais rentáveis práticas 
criminosas, pois tem levado muitas pessoas sem recursos financeiros e em situação 
de vulnerabilidade para fora do País, e também aqui no Brasil, em algumas regiões, 
com falsas promessas de empregos rentáveis e melhores condições de vida. Porém, 
o que as pessoas encontram é a privação da liberdade, com a apreensão indevida 
de documentos pessoais, passaporte, cobrança abusiva de dívidas, enfim, restrição 
absoluta dos direitos fundamentais do ser humano, além da escravidão sexual.

Racismo e Discriminação Racial16

Entenda o Que é: 
 
Racismo: um conjunto de ideias e valores que pressupõe a superioridade de um 
grupo racial sobre o outro. Produz um lugar de poder, a partir do qual se atribui 
significados, positivos ou negativos, a uma pessoa ou a uma coletividade, com base, 
principalmente, na cor da pele. 
 
Preconceito: julgamento, conceito ou opinião que se faz de pessoas ou grupos 
sociais, baseados em estereótipos. As formas mais comuns de preconceito são: 
social, racial, sexual, estética e religiosa. 
 
Estereótipo: conjunto de crenças estruturadas acerca do comportamento e 
das características particulares de grupos sociais. Por exemplo: “as mulheres são 
emocionais”; “os homens são racionais”; ou “pessoas negras são preguiçosas”.

O tráfico de pessoas,  apontado  como  uma  das  atividades  criminosas  mais  lucrativas 
do mundo, faz cerca de 2,5 milhões de vítimas, movimentando, aproximadamente, 32 
bilhões de dólares por ano, segundo dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas 
e Crime (UNODC). Atualmente, esse crime está relacionado a outras práticas criminosas 
e de violações aos direitos humanos, servindo, não apenas à exploração de mão de obra 
escrava, mas também a redes internacionais de exploração sexual comercial,  muitas 
vezes ligadas a roteiros de turismo sexual, e quadrilhas transnacionais especializadas 
em remoção de órgãos.

15      Adaptado da página disponível em: 
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ0A9BD4F5ITEMID894216FA4EA2427D987142B31FF7815CPTBRIE.htm.

16     Adaptado da Lei nº 12.288/2010 - Estatuto da Igualdade Racial  e Cartilha Promoção da Igualdade de Gênero e Raça no 
Trabalho. Coleção Trabalho Decente. Governo do Estado da Bahia, 2010. 



53

Discriminação Racial ou Étnico-Racial: toda 
distinção, exclusão, restrição ou preferência 
baseada em raça, cor, descendência ou origem 
nacional ou étnica que tenha por objeto anular 
ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, 
em igualdade de condições, de direitos humanos 
e liberdades fundamentais nos campos político, 
econômico, social, cultural ou em qualquer outro 
campo da vida pública ou privada.

Desigualdade Racial: toda situação injustificada de diferenciação de acesso e 
fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude 
de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica.

Mas não somos todos de uma só raça, a humana?
Apesar da constatação científica de não ser o termo “raça” aplicável para a espécie 
humana, a palavra permanece sendo utilizada no objetivo de identificar grupos
sociais.  No  Brasil,  ela  é  utilizada  através  de  uma  classificação  dos  indivíduos
baseada na aparência, em especial baseando-se na cor da pele, no tipo de cabelo 
e no formato do nariz. Essa classificação baseada na aparência não possui respaldo 
científico, não tem valor para a Biologia, mas é utilizada como uma construção das 
relações da sociedade, em relação à qual se acrescentam valores culturais, morais 
etc., positivos e negativos, a cada grupo delimitado como uma raça. Tal fato assume 
grande relevância, considerando-se que essa identificação importa na distribuição 
de oportunidades e no exercício de direitos.17

O racismo e a discriminação racial são violações aos direitos humanos, porque 
impedem o desenvolvimento pessoal, social, cultural e econômico das pessoas 
discriminadas. Além disso, são um entrave ao desenvolvimento do País, pois também 
impedem essas pessoas de contribuírem com seus talentos e de participarem 
efetivamente da economia do País. Assim, para o Brasil se torne uma sociedade, de 
fato, justa e solidária, é necessário criar igualdade de oportunidades e combater o 
racismo. Todos precisam contribuir para abolir de suas atitudes cotidianas práticas 
racistas e discriminatórias. E todas as pessoas que forem vítimas devem denunciar, 
pois racismo é crime!

17     Adaptado de: LIMA, Patrícia Lacerda Trindade de. A importância de políticas públicas de ação afirmativa para negros 
no Brasil. Plurais: revista multidisciplinar da UNEB. vol.1. n. 1. (jan/abr. 2010). – Salvador: Eduneb. Advogada, presidente da 
Coordenação de Igualdade Racial do Conselho Federal da OAB e presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB/BA.
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A intolerância religiosa é um conjunto de ideologias e atitudes ofensivas a crenças e 
práticas religiosas ou a quem não segue uma religião. É um crime de ódio que fere a 
liberdade e a dignidade humana.
O agressor costuma usar palavras agressivas ao se referir ao grupo religioso atacado e 
aos elementos, deuses e hábitos da religião. Há casos em que o agressor desmoraliza 
símbolos religiosos, destruindo imagens, roupas e objetos ritualísticos. Em situações 
extremas, a intolerância religiosa pode incluir violência física e se tornar uma perseguição.

Intolerância Religiosa18

Fui Discriminado. O que fazer?

Em caso de discriminação racial, a vítima deve reunir o máximo de informações e 
detalhes sobre o fato: anotar a data, horário e local da agressão e o nome, telefone e 
endereço do agressor. É muito importante, ainda, levantar nome, telefone e endereço 
de pessoas que testemunharam o ocorrido. Com essas informações, os dados das 
testemunhas e outras provas que conseguir sobre o fato a vítima deve comparecer 
a uma Delegacia para registrar o boletim de ocorrência, e procurar um advogado. 
Caso a vítima não tenha condições de arcar com as custas judiciais, deve procurar a 
Defensoria Pública. A vítima precisa estar ciente de seus direitos e não admitir que o 
ocorrido seja tratado com pouco caso, exigindo o registro do Boletim de Ocorrência. 
Quando a discriminação racial não for dirigida apenas para uma pessoa, mas para a 
população negra em geral, deve-se procurar o Ministério Público do Estado. E se a 
discriminação ocorrer no ambiente de trabalho, deve-se procurar a Superintendência 
Regional do Trabalho (SRTE), antiga DRT e o Ministério Público do Trabalho.

18      Fonte: http://www12.senado.gov.br/jornal/edicoes/2013/04/16/intolerancia-religiosa-e-crime-de-odio-e-fere-a-
dignidade.
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União Estável
Reconhecida como entidade familiar, a 
união estável entre o homem e a mulher 
configurada na convivência pública, 
contínua e duradoura e estabelecida 
com o objetivo de constituição de 
família’’ (Art. 1.723 do Código Civil). 
Essa é a regra do Código, porém há 
várias normas que permitem a união de 
pessoas do mesmo sexo.
Ao   formalizar   a   situação   perante   o
cartório, o casal pode solicitar deste uma certidão, esta possibilita ao casal benefícios 
como inclusão em planos de saúde e seguro de vida e facilita a comprovação da 
união em caso de separação ou morte de um dos indivíduos para benefícios de 
pensão e divisão de bens. Para registrar a união estável, não se exige tempo mínimo 
de relacionamento nem necessidade de comprovação de que o casal já vive junto. 
A documentação exigida para o registro da união estável em qualquer Cartório de 
Notas do Brasil, encontra-se relacionada nos artigos 3º e 4º da Instrução Normativa 
14/2013 do Conselho Nacional de Justiça.

Alimentos
É a obrigação que os parentes, cônjuges ou companheiros devem prestar entre si, 
em caso de incapacidade, para a satisfação das necessidades da vida, tais como: 
educação, habitação, assistência médica e odontológica, vestuário e lazer.
Os alimentos devem ser prestados dentro das condições de quem os paga, e 
atendendo às necessidades de quem os recebe. Por força de lei, estão obrigados a 
prestar alimentos:

→ Pais e filhos - ascendentes e descendentes (filhos pagam para os pais e vice-versa).
→ Irmãos.
→ Marido e mulher, e companheiros.

Atualmente, marido e mulher têm a mesma obrigação de prestar alimentos aos 
filhos do casal enquanto forem menores, estiverem cursando faculdade e tenham 
até 24 anos ou incapacitados para se manterem por motivo de doença. Os pais são 
obrigados por lei a prestar assistência material, moral e afetiva aos filhos, além de 
responderem, criminalmente, pelo abandono ou negligência em suas obrigações 
quanto à pessoa de seus filhos, como menores. Quando os pais deixam de pagar a 
pensão alimentícia arbitrada, judicialmente, poderão ser presos (prisão civil). Quanto 
aos filhos, estes lhes devem obediência e respeito e o dever de os sustentarem na 
velhice.
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Cidadania no Trânsito
Um trânsito em condições seguras é um direito de todos os cidadãos, devendo o 
Poder Público adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Para tanto, 
contamos com a Lei Federal n? 9.503, de 1997, que dispõe sobre o Código Brasileiro 
de Trânsito.

O motorista deve:
→  a todo momento, ter domínio 
de seu veículo, dirigindo-o com 
atenção e cuidados indispensáveis à 
segurança do trânsito;
→ respeitar o limite de velocidade; 
→ usar a buzina somente para 
advertir, nunca para apressar os 
outros usuários da via; 
→  dar preferência aos pedestres 
e ciclistas. 
 
O motociclista deve:
→  usar capacete obrigatoriamente. 
O passageiro também deve usar 
o capacete;
→     proteger sua visão, usando viseiras 
transparentes, sem películas;
→   manter sempre a luz acesa (dia e noite);
→ trafegar pelo lado direito; 
→   transportar somente um passageiro. O transporte de mais de um passageiro 
é infração.

O ciclista deve:
→ proteger a cabeça usando sempre o capacete; 
→   circular sempre pelo lado direito da via, bem próximo ao meio-fio e no mesmo 
sentido dos veículos; 
→ evitar fazer zigue-zague ou quaisquer malabarismos na via;
→ evitar pegar carona na traseira de veículos motorizados; 
→ evitar transportar crianças menores de 7 anos.
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Drogas19

Waldir Santos

As drogas representam um dos mais graves problemas enfrentados pelo País 
atualmente. O recente aumento do número de usuários e a chegada de novas 
substâncias ao mercado têm levado dezenas de milhares de jovens à morte. Algumas 
campanhas institucionais, infelizmente, abordam o assunto por um ponto de vista 
que não esclarece adequadamente o cidadão sobre as consequências do uso de 
drogas. Enfoca-se a questão, mesmo antes da mudança legislativa mais recente, que 
ocorreu com a lei nº 11.343/2006, pelo prisma exclusivamente da saúde, quando 
facilmente se percebe que se trata também de questão ligada à segurança pública, 
já que é responsável pela maior parte das mortes violentas, e ao bem-estar social.

As drogas lícitas em especial, como o cigarro e o álcool, têm gerado gastos anuais 
bilionários, que são suportados pelo contribuinte, tanto em decorrência dos 
internamentos hospitalares advindos de acidentes automobilísticos ou enfermidades 
desenvolvidas ao longo do seu uso, quanto em razão do afastamento de considerável 
parcela de trabalhadores de suas atividades produtivas.

As drogas ilícitas, como a maconha, a cocaína e o crack (este último considerado 
um verdadeiro flagelo social), que são as mais consumidas no Brasil, também são 
responsáveis por muitas mortes no trânsito, o que infelizmente não sofre qualquer 
medida preventiva, diante da indisponibilidade de meios práticos, como o bafômetro 
faz com o álcool, para verificação. A pesquisa “Uso de bebidas alcoólicas e outras 
drogas nas rodovias brasileiras”, realizada em 2007 pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, trouxe dados surpreendentes sobre o assunto, como a elevada 
incidência de maconha e cocaína no organismo dos acidentados.

O aspecto mais impactante das drogas no campo social, porém, é a elevação 
da violência, que ocorreu ao mesmo tempo em que se aumentou o número de 
consumidores. O aparato do sistema de segurança pública não está preparado 
para fazer frente ao aumento da criminalidade, o que gera uma grave sensação de 
intranquilidade e redução da qualidade de vida não somente dos usuários, mas de 
toda a população.

Muitos jovens se iniciam no mundo das drogas, normalmente influenciados por 
amigos, por absoluto desconhecimento das consequências desse ato. Infelizmente, 
os pais desconhecem dados atuais, e muitas vezes adotam uma postura descuidada, 
somente assumindo suas responsabilidades quando a situação já se encontra em 
estágio mais avançado, e, por isso mesmo, com mais dificuldade para se alcançar 

19      Advogado da União, conselheiro secional e presidente do Tribunal de Ética da OAB/BA.
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a solução. Somente para exemplificar, de acordo com o pesquisador Ronaldo 
Laranjeira, pós-doutor em dependência química e professor da USP, a maconha 
utilizada na década de 1970 possuía concentração de THC (seu princípio ativo) de 
1,5%, enquanto que hoje ela oscila entre 15 e 20%.

Um estudo realizado em 2012 por treze conceituadas instituições de pesquisa, 
entre elas a Universidade Duke (EUA) e a de Otago, na Nova Zelândia, avaliou 1.000 
voluntários durante 25 anos, e a conclusão do trabalho comprova cientificamente 
uma grande queda no desempenho intelectual e nos testes de memória por parte 
dos usuários da droga. Outro estudo, feito pelo Instituto de Saúde Pública da Suécia 
com 50.000 voluntários durante 35 anos, derrubou o mito de que a maconha só 
deflagra transtornos mentais em pessoas com histórico familiar dessas doenças, 
como se pensava anteriormente.

Segundo os psiquiatras José Alexandre de Souza Crippa, da USP, Valentin Gentil, do 
Instituto Psiquiátrico do Hospital das Clínicas de SP, e a psicóloga Clarice Madruga, 
da Unifesp, o uso da maconha aumenta em 2 vezes o risco de desenvolvimento 
do transtorno bipolar e da depressão, 3,5 vezes o da esquizofrenia, e 5 vezes o do 
transtorno de ansiedade.

Optamos por apresentar detalhes em relação à maconha exatamente pelo fato de 
haver muita desinformação em relação a ela, e por ser a droga ilícita mais comum 
no País, além do quê, como se sabe, dificilmente se chega à cocaína, à heroína e ao 
crack sem antes usá-la.

É importante que os amigos e familiares fiquem atentos às mudanças de 
comportamento, pois algumas pessoas, quando estão em busca de soluções, acabam 
seguindo o caminho das drogas e ganhando o maior problema de suas vidas. As 
mudanças mais comuns são a perda de noção de tempo e espaço, confusão mental, 
esquecimentos, isolamento, abandono de atividades, alternância de estados de 
humor e irritabilidade. Notando algum desses sinais, os familiares devem procurar 
ajuda especializada para que a abordagem seja feita da forma mais apropriada, a 
depender do caso.

Os fatores que mantêm as pessoas afastadas das drogas são a prática de esportes, 
a realização de projetos pessoais ou coletivos, a sociabilização, a dedicação às 
artes, a superação das carências afetivas, as atividades de lazer, e, principalmente, a 
valorização e a estruturação da família.
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Patrimônio Público
A principal função dos governantes é a de 
executar as leis e administrar os recursos 
arrecadados dos impostos que todos nós 
pagamos, dizendo onde aplicá-los, o que 
construir, como gerar emprego, o que fazer para 
cuidar da educação, da saúde, da segurança 
pública etc. A função de administrar é cuidar de 
todas as coisas que pertencem ao poder público, 
ao patrimônio público.

O que vem a ser patrimônio público?

O patrimônio público é formado por bens de toda natureza e espécie que tenham 
interesse para a administração e para a comunidade administrativa e administrada 
que somos nós, cidadãos.

O que vem a ser bens públicos?

Bens públicos, em sentido amplo, são todas as coisas, corpóreas ou incorpóreas, 
imóveis (prédios públicos, como: escolas hospitais e repartições públicas, cemitérios, 
cadeias), móveis (carteiras escolares, bebedouros, extintores das escolas e hospitais 
etc.)  e semoventes, créditos, direitos e ações, que pertençam a qualquer título, às 
entidades estatais, autárquicas, fundacionais e empresas governamentais.

Os prédios escolares, as carteiras, os bebedouros e outros 
utensílios que temos nas escolas são bens públicos?

É claro que são, pois são adquiridos com recursos públicos, provenientes dos 
impostos que todos pagamos em cada produto que compramos, como o açúcar, o 
café, a farinha, o caderno, o lápis, que compramos e consumimos; portanto, são bens 
que pertencem a toda coletividade, a todos nós. Da mesma forma, os monumentos 
e as praças da nossa cidade devem ser zelados e protegidas por todos nós, pois a sua 
conservação gera despesas e estas são tiradas dos impostos que pagamos.
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O administrador público pode gastar o dinheiro que o poder 
público arrecada como lhe convém?

Não. O administrador público está sujeito a um orçamento anual e à lei de 
responsabilidade fiscal, que é uma lei que limita os gastos públicos. Se o administrador 
público desrespeitar a lei, pode perder o cargo e ainda ter que ressarcir aos cofres 
públicos o que gastou indevidamente.

O cidadão pode acionar o administrador público se ele 
estiver empregando irregularmente as verbas públicas?

Pode sim, por meio de diversas medidas, inclusive aquela adotada pela Câmara 
de Vereadores, além da medida judicial chamada Ação Popular, em que qualquer 
cidadão, desde que eleitor, pode acionar o administrador público, devendo provar, 
na denúncia, o fato irregular. Se julgado culpado, este, poderá sofrer perda do cargo 
ou até o impechement (perda também do cargo por ação específica), e ainda ser 
condenado por improbidade administrativa (mau uso do dinheiro público), podendo 
ficar inelegível, isto é, sem poder se candidatar por 8 (oito) anos.

Projetos de Lei de Iniciativa Popular
Os Projetos de Lei de Iniciativa Popular são regulamentados pela Lei nº 9.709/98 
e seguem as mesmas tramitações no Congresso que os projetos de iniciativa de 
parlamentares. Ou seja, são submetidos à aprovação dos deputados, senadores e do 
Presidente da República como todos os outros projetos de lei. A iniciativa popular 
consiste na apresentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados, subscrito por, 
no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco 
Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

O § 2º do art. 61 da Constituição Federal fixa os requisitos para o recebimento de 
projetos de lei originária dos cidadãos, já o processo é disciplinado pelo Regimento 
Interno dessa Casa, no seu Art. 252.

Em síntese, cidadãos individualmente ou entidade da sociedade civil podem iniciar a 
coleta de assinatura dos eleitores em formulário padronizado pela Mesa da Câmara. A 
entidade pode, também, patrocinar a apresentação, responsabilizando-se, inclusive, 
pela obtenção das assinaturas.
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A primeira lei resultante de um projeto de iniciativa popular foi a Lei nº 8.930, de 7 
de setembro de 1994, que tipificou novos crimes hediondos. O caso mais recente 
foi o projeto Ficha Limpa, de 2010. Apesar de inúmeras outras mobilizações terem 
acontecido, os projetos encaminhados pela iniciativa popular em geral são adotados 
por um parlamentar ou pelas comissões, que garantem sua tramitação no Congresso 
Nacional, assumindo assim a autoria do projeto.

Plano Plurianual de Aplicações (PPA)
A Constituição Federal estabelece que as prefeituras devem apresentar um 
planejamento geral para 4 anos. Por isso, ele recebe o nome de plurianual, que 
significa vários anos. O PPA é elaborado durante o primeiro ano do mandato de 
uma administração, começa a valer no ano seguinte e vigora até o primeiro ano do 
mandato do próximo prefeito eleito.

No PPA, devem estar definidos os objetivos gerais da administração, levando em 
conta a realidade concreta do município; as metas de ação que vão aplicar esses 
objetivos à realidade; e as despesas que se pretende fazer para a concretização 
do plano. O PPA serve para dar uma orientação estratégica para a administração 
municipal, criando um planejamento geral que organize as ações visando a objetivos 
de maior alcance.
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Abuso de Autoridade20

Eduardo Rodrigues de Souza

E dever das autoridades zelar pela segurança 
da população, mas a lei não autoriza que seja 
usada a violência, o exagero, a prepotência. 
considerado abuso de autoridade quando a 
atuação das autoridades responsáveis por 
essa segurança é desproporcional ou sem 
motivos.

A lei reprime as condutas atentatórias 
aos direitos e garantias fundamentais 
do homem, previstos no Artigo 5º da 
Constituição, protegendo o indivíduo contra 
eventuais abusos praticados pelo Poder Público, por meio de suas autoridades ou 
agentes, no exercício do poder de polícia. O abuso de autoridade, o excesso, o 
exagero da autoridade pública é considerado crime e implicará responsabilidade 
administrativa, civil e penal  (segundo Art.6º, da Lei nº 4.898/1965).

São exemplos de abuso de autoridade:

Entrar na casa do cidadão, à noite, sem motivo: é proibida a violação da casa do 
cidadão, a não ser em caso de crime ou desastre, ou para prestar socorro, ou por 
determinação judicial (somente durante o dia).

Prisão ilegal: só se pode prender uma pessoa em flagrante delito ou com ordem 
judicial de juiz competente para o caso.

Agir com violência contra quem não resistiu à prisão. O policial deve respeitar a 
integridade física do suspeito e agir na exata proporção da situação.

Apreensão da carteira profissional ou da identidade: saiba que, quando um policial 
pedir um documento, ele deverá anotar os dados e devolvê-lo.

20      Advogado, professor universitário, conselheiro da OAB/Bahia e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB/Bahia
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Relação de Telefones 
e Endereços 

Jornal A Tarde 
End.: Rua Professor Milton Caires de Brito, 204 - Caminho das Árvores,
CEP: 41.820-570 – Salvador-BA - Tel: (71) 3340-8500/3340-8800

Câmara Municipal de Salvador
End.: Praça Tomé de Souza s/n, Centro CEP: 40.020-010 - Salvador - BA 
Tel.:(71) 3320-0100/3320-0116

CEACON - Comissão de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa 
do Consumidor
End.: Av. Joana Angélica, nº 1.149, Nazaré, CEP: 40.050-000-Salvador - BA
Tel.:(71) 3103-6804/3103-6801

CECA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente da Bahia
End.: Rua Bolivar América, nº 27, Jardim Baiano- Nazaré CEP: 40.050-320 Salvador- BA
E-mail: cecabahia@hotmail.com / ceca@sedes.ba.gov.br 
Tel.: (71) 3321-3613

CEDECA- Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan 
End: Rua da Conceição da Praia, nº 32, 1º andar- Comércio 
CEP: 40.015-250-Salvador - BA - Tel.: (71)3321-1543
Site: www.cedeca.org.br E-mail: comunicação@cedeca.org.br 

Central de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto
End.: Rua Augusto Franco, 122, Centro Largo 2 de Julho, Salvador- Bahia 
Tel.: (71) 3202-2424 - E-mail: cidade_mae_cmse@salvador.ba.gov.br

CEEBA - Centro de Educação Especial da Bahia
End.: Rua Raimundo Pereira de Magalhães s/n,Ondina CEP: 40.170-150 - Salvador - BA
Tel.: (71) 3245-7396 / 3332-1798

Centro Projeto Axé de Defesa e Proteção à Criança e ao Adolescente
End.: Av. Estados Unidos, 161, Ed. Suerdiek, 9º andar – Comércio 
CEP: 40.010-020 – Salvador- BA  Tel.: (71) 3242-5912
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CETAD – Centro de Estudos e Terapia ao Abuso de Drogas- Previdrogas
End.: Rua Pedro Lessa,123 Canela, CEP: 40.110-050  Tel.: (71)3283-7183
Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa
End: Palácio Deputado Luis Eduardo Magalhães, Avenida,130 Ed.Nelson Davi Ribeiro, 
CAB - CEP: 41.745-001-Salvador – BA Tel.: (71) 3115-7197/3115-7260

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
End.: Ladeira dos Aflitos, 15, 2 de julho - Cep: 40.060-046 – Salvador – BA
Tel.: (71) 3329-6516 (fax) 3328-7737 

Corregedoria da Polícia Civil
End.: Av. Juracy Magalhães, s/n, Rio Vermelho - CEP: 41.980-060-Salvador- BA
Tel.: (71)3116-5222/5224/5225 Fax: (71)3353-3520

Corregedoria da Polícia Militar da Bahia
End.: Rua Amazonas, 13, Pituba - CEP: 41.830-380- Salvador- BA
Tel.: (71) 3116-3082

CREASI - Centro de Referência Estadual de Atenção à Saúde do Idoso
End.: Av. ACM s/n, Iguatemi- Centro de Atenção à Saúde Prof. Dr. José Maria de 
Magalhães Netto - CEP: 40.820-000- Salvador- BA
Tel.: (71 ) 3270-5750/ 5714/5741  - Fax: 3358-2273
E-mail: sesab.creasi@saude.ba.gov.br

DAI - Delegacia para o Adolescente Infrator
End.: Rua Agripino Dórea, 26, Pitangueiras de Brotas - Cep: 40.255-436-Salvador-BA  - 
Tel.: (71) 3116-2123 - FAX: 3116-2121

DEAM - Delegacia da Mulher  - Delegada: Cely Carlos da Silva
End.: Rua Padre Luis Figueiras s/n, Engenho Velho de Brotas
CEP: 40.243-320-Salvador-BA.
Tel.: (71) 3116-7000 - Fax: 3116-7001 

Defensoria Pública do Estado da Bahia - Conselho Superior  -  Corregedoria
End.: Avenida Manoel dias da Silva, nº 831 - Pituba - CEP: 41.830-001 – Salvador - BA
Tel.: 71- 3117-6929 - Fax: 71- 3117-6930
E-mail: corregedoria@defensoria.ba.gov.br 

Ouvidoria
Rua Pedro Lessa, 123, Canela 
Tel.: (71) 3117-6952 
E-mail - ouvidoria@defensoria.ba.gov.br 
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Telefones dos Conselhos Tutelares de Salvador
Conselhos Tutelares de Salvador
Tel.: (71) 2203-3407/2203-3408 - Assessoria dos Conselhos 
Conselho Tutelar I – Área de abrangência-AR II > ITAPAGIPE
End.: Avenida Fernandes da Cunha, s/n, Largo de Roma - CEP:40.444-201
E-mail: conselhotutelar1@salvador.ba.gov.br
Tel.: (71) 3312-8088

Conselho Tutelar II - Área de abrangência- AR I > Centro / AR VI > BARRA  ONDINA 
End.: Largo da Barroquinha, s/n - CEP: 40.024-136 
Tel.: (71) 3321-4561 - E-mail : conselhotutelar2@salvador.ba.gov.br

Conselho Tutelar III - Área de abrangência- AR V > BROTAS
End.: Rua Carlos Chenaud, nº18, Vila Laura-Brotas - CEP:40.270-160 
Tel.:(71) 3381-4072

Conselho Tutelar IV - Área de abrangência - AR IV > LIBERDADE
End.: Rua Lima e Silva, nº 217-CSU da Liberdade - CEP: 40.325-470
Tel.: (71) 2134-0901/0902

Conselho Tutelar V - Área de abrangência - AR X > ITAPU
End.: Rua da Ilha, s/n (SED DO CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DE ITAPUÃ) 
CEP: 41.620-620
Tel.: (71) 3249-9731
E-mail : conselhotutelar5@salvador.ba.gov.br

Conselho Tutelar VI - Área de abrangência - AR XI > CABULA
End.: Rua Tomaz Gonzaga, 150, Pernambués (CENTRO SOCIAL URBANO)  
CEP: 41.100-000
Tel.: (71) 3460-6301
E-mail : conselhotutelar6@salvador.ba.gov.br

Conselho Tutelar VII - Área de abrangência - AR XII > PAU DA LIMA 
End.: Rua A, s/n Castelo Branco, 3 (CENTRO SOCIAL URBANO)
CEP: 41220-080
Tel.: (71) 3309-5513
E-mail : conselhotutelar7@salvador.ba.gov.Br

Conselho Tutelar VIII - Área de abrangência - AR XVI > CAJAZEIRAS
End.: Estrada do Coqueiro, 1.902 Fazenda Grande II - Cajazeira – CEP : 41.342-315
Tel.: (71)3219-4586
E-mail : conselhotutelar8@salvador.ba.gov.br
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Conselho Tutelar IX - Área de abrangência - AR XII > SUBÚRBIO FERROVIÁRIO/
AR XIII - ILHAS
End.: Rua Almáquio Vasconselos, 13, Periperi (CENTRO ESPIRITA CRUZ DA REDENÇÃO) 
- CEP: 40.720-110  - Tel.: (71) 3308-0224

Conselho Tutelar X - Área de abrangência - AR VII > RIO VERMELHO
End.: Segunda Travessa Sobradinho, s/n, Federação (CENTRO SOCIAL VASCO 
DAGAMA) CEP: 40.231-025 -Tel.: (71) 3245-8914

Conselho Tutelar XI - Área de abrangência - AR IX > BOCA DO RIO / PATAMARES
AR VIII > PITUBA / COSTA AZUL
End.: Rua Clemente Mariani, 45, Boca do Rio- CEP: 41.706-730 - Tel.: (71) 3362-8658

Conselho Tutelar XII - Area de abrangência - AR II > SÃO CAETANO - AR 
XVI  VALÉRIA
End.: Ladeira da Alegria, São Caetano- CEP: 40.387-030 - Tel.: (71) 3259-0813

Conselho Tutelar XIII - Área de abrangência - AR XII > TANCREDO NEVES
End.:Avenida Edgar Santos, nº 511 E, Narandiba - CEP: 41.180-790
Tel.: (71) 3461-2454/3357
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Anexos

Declaração Universal dos Direitos Humanos
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da 
família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, 
da justiça e da paz no mundo.

Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultam em 
atos bárbaros que ultrajam a consciência da humanidade e que o advento de um 
mundo em que os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade 
de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta 
aspiração do homem comum, 

Considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de 
Direito, para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião 
contra a tirania e a opressão, 

Considerando essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre 
as nações,

Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos 
direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na 
igualdade de direitos dos homens e das mulheres, e que decidiram promover o 
progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla, 

Considerando que os Estados-Membros se comprometeram a promover, em 
cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e 
liberdades fundamentais e a observância desses direitos e liberdades, 

Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais 
alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso

A Assembleia Geral Proclama:
A presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum 
a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada 
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indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, 
se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses 
direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e 
internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e 
efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos 
dos territórios sob sua jurisdição. 

Artigo I 
Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas 
de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de 
fraternidade. 

Artigo II 
Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas 
nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, 
religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 
nascimento, ou qualquer outra condição. 
Não será tampouco feita qualquer distinção fundada na condição política, jurídica 
ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate 
de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a 
qualquer outra limitação de soberania. 

Artigo III 
Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

Artigo IV 
Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de 
escravos serão proibidos em todas as suas formas. 

Artigo V 
Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano 
ou degradante. 

Artigo VI 
Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa 
perante a lei. 

Artigo VII 
Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção 
da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a 
presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. 

Com a palavra...

Presidente Luiz Viana

Já em sua terceira edição, a cartilha OAB Vai à Escola é fruto de uma parceria exitosa 
entre a Ordem dos Advogados do Brasil Seção Bahia e a Secretaria Estadual da 
Educação, que vem levando conhecimentos sobre direitos e cidadania a estudantes 
de escolas públicas do Estado da Bahia. A cartilha integra o Projeto OAB Vai à Escola, 
coordenado pela advogada Eliasibe Simões, que conta com palestras em salas de 
aula para fomentar debates e reflexões que possam contribuir para uma formação 
mais completa dos nossos jovens e para o desenvolvimento de uma sociedade mais 
justa.

O foco do projeto continua sendo os direitos fundamentais e os direitos humanos. 
Deste modo, esta edição tem grande participação da Comissão de Direitos Humanos 
da OAB da Bahia, mas seu conteúdo foi ampliado com as contribuições das comissões 
de Proteção aos Direitos da Mulher, de Diversidade Sexual e Enfrentamento à 
Homofobia, de Promoção da Igualdade Racial, de Meio Ambiente e também do 
Tribunal de Ética da OAB. Os direitos da criança e do/a adolescente, do/a idoso/a e 
da pessoa com deficiência, e temas como intolerância religiosa, patrimônio público, 
cidadania no trânsito e drogas completam o leque de direitos e deveres apresentados 
nesta publicação.

Acreditamos que uma sociedade que educa para os direitos humanos facilita o acesso 
à justiça e à cidadania, fortalece a democracia e promove a dignidade humana. Com 
esta cartilha e o Projeto OAB Vai à Escola, nós, da OAB da Bahia, damos uma pequena 
contribuição, mas com a firme esperança de que possamos servir a um futuro melhor.

Luiz Viana Queiroz 
Presidente da OAB da Bahia
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Artigo VII 
Toda pessoa tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio 
efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos 
pela constituição ou pela lei. 

Artigo IX
Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. 

Artigo X
Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por 
parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir sobre seus direitos e 
deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. 

Artigo XI 
§1.Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente 
até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento 
público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua 
defesa. 
§2 Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, 
não constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Tampouco será 
imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável 
ao ato delituoso. 

Artigo XII 
Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar 
ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem 
direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. 

Artigo XIII 
§1. Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das 
fronteiras de cada Estado. 
§2 Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este 
regressar. 

Artigo XIV 
§1.Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em 
outros países. 
§2. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente 
motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e 
princípios das Nações Unidas. 

Artigo XV 
§1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. 
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§2.Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de 
mudar de nacionalidade. 

Artigo XVI 
Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade 
ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de 
iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. 
§1. O casamento não será válido senão como o livre e pleno consentimento 
dos nubentes. 
§2.A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção 
da sociedade e do Estado. 

Artigo XVII
§1.Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. 
§2.Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. 

Artigo XVIII 
Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este 
direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar 
essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, 
isolada ou coletivamente, em público ou em particular. 

Artigo XIX
Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a 
liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir 
informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. 

Artigo XX 
§1. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas. 
§2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. 

Artigo XXI 
§1. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou 
por intermédio de representantes livremente escolhidos. 
§2. Toda pessoa tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. 
§3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta vontade será 
expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto 
ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. 

Artigo XXII 
Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à 
realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional de acordo com a 
organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais 
indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. 
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Artigo XXIII 
§1. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições 
justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 
§2. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual 
trabalho. 
§3.Toda pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que 
lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade 
humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. 
§4. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção 
de seus interesses. 

Artigo XXIV 
Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de 
trabalho e a férias periódicas remuneradas. 

Artigo XXV 
§1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua 
família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 
médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de 
desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios 
de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 
§2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as 
crianças, nascidas dentro ou fora de matrimônio, gozarão da mesma proteção social. 

Artigo XXVI
§1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos 
nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A 
instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, 
esta baseada no mérito. 
§2.A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade 
humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades 
fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre 
todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações 
Unidas em prol da manutenção da paz. 
§3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será 
ministrada a seus filhos. 

Artigo XXVII 
§1. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, 
de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus benefícios. 
§2. Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes 
de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. 
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Artigo XXVIII 
Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e 
liberdades estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente realizados. 

Artigo XXIX
§1. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno 
desenvolvimento de sua personalidade é possível. 
§2. No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita apenas às 
limitações determinadas por lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido 
reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer às 
justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade 
democrática. 
§3.Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos 
contrariamente aos propósitos e princípios das Nações Unidas. 

Artigo XXX
Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada como o 
reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer 
atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos 
e liberdades aqui estabelecidos. 

O Movimento Estudantil na História do Brasil21

A juventude sempre cumpriu – e cumpre – um papel importante na história dos 
povos. No Brasil, também é assim. Selecionamos alguns momentos importantes em 
que os estudantes organizados se posicionaram, defendendo os direitos de nossa 
sociedade, transformando a realidade em que viviam e contribuindo ativamente na 
construção de um país melhor e fizeram história.

1710 - Quando mais de mil soldados franceses invadiram o Rio de Janeiro, uma 
multidão de jovens estudantes de conventos e colégios religiosos enfrentou os 
invasores, vencendo-os e expulsando-os. 

1786 - Doze estudantes brasileiros residentes no exterior fundaram um clube secreto 
para lutar pela Independência do Brasil. Alguns estudantes desempenharam papel 
fundamental para o acontecimento da Inconfidência Mineira.

1827 - Foi fundada a primeira faculdade brasileira, a Faculdade de Direito do Largo 
São Francisco. Este foi o primeiro passo para o desenvolvimento do movimento 
estudantil, que logo integrou as campanhas pela Abolição da Escravatura e pela 
Proclamação da República.
21      Fonte: Caderno Grêmio em Forma, do Instituto Sou da Paz. Disponível em:  http://www.soudapaz.org/:
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1897 - Estudantes da Faculdade de Direito da Bahia divulgaram, através de um 
documento escrito, as atrocidades ocorridas em Canudos (BA).

1901 - Fundação da Federação de Estudantes Brasileiros, que iniciou o processo de 
organização dos estudantes em entidades representativas.

1914 - Estudantes tiveram participação significativa na Campanha Civilista de Rui 
Barbosa ocorrida em meados do século XX, e na Campanha Nacionalista de Olavo 
Bilac, promovida durante a 1ª Guerra Mundial.

1932 - A morte de quatro estudantes (MMDC – Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo) 
inspirou a revolta que eclodiu na insurreição de São Paulo contra o Governo Central 
(Revolução Constitucionalista).

1937 - Criação da União Nacional dos Estudantes (UNE), a entidade brasileira 
representativa dos estudantes universitários.

1952 - Primeiro Congresso Interamericano de Estudantes, no qual se organizou a 
campanha pela criação da Petrobras – “O Petróleo é Nosso”.

1963/64 - Os estudantes foram responsáveis por um dos mais importantes 
momentos de agitação cultural da história do país. Era a época do Centro Popular 
de Cultura (CPC) da UNE, que produziu filmes, peças de teatro, músicas, livros e teve 
uma influência que perdura até os dias de hoje, sobre toda uma geração.

1964 - Em 1º de abril, o Golpe Militar derrubou o presidente João Goulart. A partir daí 
foi instituída a ditadura militar no Brasil, que durou até o ano de 1985. Neste período, 
as eleições eram indiretas, sem participação direta da população no processo de 
escolha do presidente e outros representantes políticos.

Os estudantes formavam uma resistência contra o regime militar, expressando-se por 
meio de jornais clandestinos, músicas e manifestações, apesar da intensa repressão.

1968 - Em março, morre o estudante Edson Luís, assassinado por policiais no  
restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro. No congresso da UNE, em Ibiúna, 
os estudantes reuniram-se para discutir alternativas à ditadura militar. Houve 
invasão da polícia, muitos estudantes foram presos, mortos ou desapareceram, 
evidenciando a repressão e a restrição à liberdade de ex- pressão que eram 
características desse período. Em junho desse ano, ocorre a passeata dos  
Cem Mil, que reuniu artistas, estudantes, jornalistas e a população em geral, em 
manifestocontra os abusos dos militares.
Em dezembro, durante o governo do general Arthur da Costa e Silva, foi assinado 
e decretado o Ato Institucional número 5 (AI-5) que cassou a liberdade individual, 
acabando com a garantia de Habeas Corpus  da população.
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1979 - As entidades estudantis começam a ser reativadas. Acontece a primeira 
eleição por voto direto na história da UNE, quando é eleito o presidente baiano 
Rui César Costa e Silva.

1984 - “1,2,3,4,5 mil. Queremos eleger o presidente do Brasil!!!” Diretas Já! – 
movimento da população, com participação fundamental dos estudantes e dos 
políticos progressistas, para a volta das eleições diretas para presidente no Brasil. 
O congresso votou a favor das eleições indiretas e Tancredo Neves foi nomeado 
presidente para o mandato seguinte (a partir de 1985). Ficou decidido que as 
eleições subsequentes, em 1989, seriam diretas. Depois de 34 anos de eleições 
indiretas, Fernando Collor de Melo é eleito presidente.

1992 - Acontecem sucessivas manifestações nas ruas contra a corrupção no 
governo dando início ao movimento de estudantes chamado Caras Pintadas, 
que resultou no Impeachment  do então Presidente da República, Fernando 
Collor de Melo.

Grêmio Estudantil 
A força do movimento estudantil na história do país e a importância da participação 
dos alunos nas escolas motivaram a elaboração de algumas leis que garantem a 
existência do Grêmio Estudantil. Elas definem os direitos dos Grêmios se organizarem. 
Vale a pena conhecê-las. 

A Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988 no seu artigo 5º XVII estabelece:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de
caráter paramilitar;
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