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Andrea Almeida Torres:
uma vida dedicada à luta em defesa  

dos Direitos Humanos

Heloisa Gonçalves Alexandre
Maria Liduína de Oliveira e Silva

Priscila Fernanda Gonçalves Cardoso
Renato Francisco dos Santos Paula

... E ela se foi pra cantar
Para além do luar

Onde moram as estrelas
A gente fica a lembrar

Vendo o céu clarear
Na esperança de vê-la, sabiá

Sabiá
Que falta faz tua alegria

Sem você, meu canto agora é só
Melancolia

Canta, meu sabiá, voa, meu sabiá
Adeus, meu sabiá, até um dia

(Um ser de luz — João Nogueira e Paulo César Pinheiro)
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Resistência, afeto, samba, sorriso e direitos humanos, essas são as 
palavras mais lidas em todas as belas femenagens/homenagens feitas 
a essa doce e guerreira mulher. Andrea Almeida Torres nos inspirou a 
ser resistência e afeto como ela, através de sua luta pela vida e pelos 
Direitos Humanos. Déia, Dedé ou simplesmente Dé (como muitas/os 
carinhosamente a chamavam) nos ensinou a ser alegria e encanto, com 
seu bom humor e sua batucada bamba, quando abria sua “maleta” 
cheia de surpresas percussionistas, sempre disposta a batucar e cantar.

Em agosto de 2019 o Serviço Social brasileiro sofreu uma perda 
inestimável em termos do estudo da criminologia crítica na profissão e 
seus desdobramentos em relação aos sujeitos encarcerados, e o mundo 
perdeu um ser humano incrível. Andrea contribuiu grandemente e de 
forma sempre crítica para debates nem sempre tão fáceis em relação 
a uma das expressões da “questão social” que é o encarceramento em 
massa no país e sua interface com os direitos humanos.

Seu compromisso com essa temática tem início muito antes de 
sua entrada no Serviço Social. Compromisso que se traduzia em ações 
via grupo de jovens da Igreja Católica e, posteriormente, na Pastoral 
Carcerária. Inquieta, indignada lutadora, Andrea foi traçando um 
caminho de ações e reflexões dentro do Serviço Social desde os idos 
dos anos 1990, quando concluiu sua graduação na PUC-SP, em 1995.

Desbravou áreas ainda pouco conhecidas pelas/os assistentes 
sociais, passando por diferentes experiências profissionais, que foram 
desde o programa de proteção a testemunhas até a implantação do pro-
jeto Clareou, no atendimento a egressos do sistema prisional. Sistema-
tizou suas experiências, no adensamento de seus estudos no mestrado 
(2001) e doutorado (2005) também na PUC-SP, refletindo e produzindo 
conhecimento crítico sobre o sistema prisional e os direitos humanos.

De forma muito leve e traquejo admirável, trouxe o debate dos 
direitos humanos e do abolicionismo penal para a profissão, tendo 
como horizonte a perspectiva emancipatória embasada na tradição 
marxista, algo que sempre lhe foi muito caro. Travando embates 
importantes e sempre trazendo a crítica reflexiva, Andrea ensinou a 
todas/os que cruzaram seu caminho, tanto em sala de aula, debates, 
textos e grupo de estudo, quanto no cotidiano da vida, como falar 
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Direitos Humanos em tempos de barbárie 9

de coisas complexas com firmeza, embasamento e criticidade, sem 
perder o humor e a generosidade.

Militante engajada, esteve sempre presente contribuindo com as 
entidades da categoria das/os assistentes sociais. Foi conselheira do 
Conselho Regional de Serviço Social (CRESS-SP), compôs a comissão 
permanente de ética desse Conselho, esteve presente em várias etapas 
do projeto “Ética em Movimento”, integrou o grupo temático de pes-
quisa “Ética e Direitos Humanos” da Associação Brasileira de Ensino 
e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) e esteve presente em diversos 
debates, palestras, eventos da categoria no Brasil e no exterior.

Lutou contra o conservadorismo, o racismo, a homofobia, o 
machismo, sempre de maneira forte e doce, pois, como defensora de 
valores emancipatórios, amante da arte e do ser humano, buscava a 
construção de uma sociedade em que todas/os pudessem viver ple-
namente sua humanidade. Esteve presente nas ruas, nos presídios, 
nas universidades, organizações da categoria, movimentos sociais e 
partidos políticos do campo progressista.

Encontrou-se na docência, profissão a qual exerceu por duas 
décadas deixando sua marca em várias faculdades do Estado de São 
Paulo, entre elas UNISA, FASM, Faculdade Mauá e FMU, na qual 
exerceu o cargo de coordenação.

Nos últimos nove anos, viveu o “sonho” de ser docente em uma 
universidade pública federal — Unifesp-SP na cidade de Santos-SP. Ao 
chegar em 2010 já percebeu que o “sonho” exigiria lutas e resistência, 
e foi o que fez participando ativamente da vida da Universidade, nas 
atividades acadêmicas e políticas no campus, na gestão e na docência, 
na graduação em Serviço Social e na pós-graduação em Serviço Social 
e Políticas Sociais.

Sua luta contra todas as formas de opressão, violação de direitos 
e o apoio às/aos estudantes foi incansável por todos os lugares por 
onde passou. Seu vínculo com as/os estudantes foi construído à base 
de muito respeito, empatia, admiração e afeto; não à toa, pudemos 
ver a grande e linda onda de homenagens/femenagens de assistentes 
sociais e estudantes que tiveram a honra de tê-la conhecido em seus 
processos de formação.
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Deixa, como legado, sua história de resistência e afeto, lembran-
ças carinhosas de momentos especiais com muitos/as amigos/as, 
a contribuição inestimável no debate do sistema prisional e a luta 
pelos direitos humanos. O Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão 
em sociedade punitiva, justiça criminal e Direitos Humanos — GE-
PEX-DH, por ela criado em 2011, ganha agora seu nome, GEPEX-DH 
Profa. Andrea Almeida Torres, fortalecendo seu legado.

De alma libertária, essa admiradora de Almodóvar, Frida Kahlo, 
gatos, samba e viagens, nos ensinou que devemos buscar sempre nossa 
inteireza em tudo que fazemos. Encontrou na música, nas amizades 
e nas viagens seu lugar de “suspensão da cotidianidade” (como nos 
apresenta Heller) e nos ensinou que a arte e a cultura são grandes 
aliadas para nos auxiliar nessa dureza que tem sido o viver na barbá-
rie do sistema capitalista. Sempre indignada com qualquer forma de 
arbítrio e autoritarismo, Andrea defendeu, até o fim de sua vida, seus 
ideais e seu modo de ser e sempre será lembrada com muita saudade 
por todas/os aquelas/es que tiveram o privilégio de conhecê-la. Seu 
sorriso e sobrancelha levantada jamais serão esquecidos!

Esta coletânea de textos, reunidos sob a temática dos Direitos 
Humanos, é dedicada a Andrea. Apenas a trajetória que elencamos 
acima já justificaria a dedicatória, contudo, há ainda um motivo adi-
cional. Andrea foi uma das primeiras pessoas que compartilhamos a 
ideia desse projeto. E não poderia ser diferente. Ela sempre foi uma 
das nossas maiores referências nesse tema, sendo assim, deu sugestões 
e se comprometeu a dar sua contribuição em um Capítulo dedicado 
à crítica do Estado penal e à barbárie que acomete nosso sistema 
prisional. Infelizmente não foi possível que concluísse sua intenção, 
contudo, como já havíamos iniciado a interlocução, decidimos manter 
o registro e o resultado das conversas que tivemos, neste livro, com 
um capítulo todo dela. Portanto, deixaremos, também aqui, mais um 
registro da sua brilhante produção acadêmico-teórica e política.

Voa, passarinha! Por aqui, seguiremos lutando por liberdade em 
nossa inteireza, com muito samba e afeto.

Andrea Almeida Torres, Presente!
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Apresentação

Em 10 de dezembro de 2018, exatamente no dia em que escrevia a 
primeira versão desta apresentação, todos os jornais do mundo faziam 
menções aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
da ONU. Curiosamente, no Brasil, completávamos dois meses do pleito 
eleitoral que colocaria fim (ou pelo menos postergaria) a luta contínua 
dos segmentos progressistas da sociedade brasileira pela implemen-
tação efetiva desta Declaração (e da própria Constituição de 1988) em 
solo nacional. As comemorações dos 70 anos da Declaração dos DH, 
por aqui, foram marcadas pela permanência do Brasil como um dos 
países mais violentos do mundo. Em 2015, foram registrados 59 mil 
assassinatos, dez anos antes eram 48 mil contra os 15,7 mil homicídios 
que aconteceram nos EUA — a capital belicista do mundo1, no mesmo 
período. Seguimos sendo o país que mais mata pessoas da comunidade 
LGBTQIA+ no planeta, o país que assiste indiferente ao genocídio co-
tidiano da juventude negra, o país da violência doméstica e da cultura 
do estupro, o país das mortes no trânsito e da violência genocida no 
campo, o país que desregulamenta direitos trabalhistas, previdenciários 
e outros direitos de segurança socioeconômica, e, como se não bastasse, 
estamos perdendo o status de país com soberania alimentar e estamos 
assistindo entorpecidos os resultados nefastos da aprovação da Emenda 
Constitucional n. 95/2016 que estabeleceu um novo regime fiscal para 
o país, obstaculizando investimentos em políticas públicas essenciais 

1. Revista Super Interessante, de 1º de dezembro de 2017.
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como a saúde, a educação e a assistência social. Na contramão do mun-
do, o Brasil do “bolsonarismo” ainda vigora na imprensa internacional 
como uma liderança na destruição dos mais importantes ecossistemas 
do planeta e, como cereja no bolo da destruição, a Medida Provisória 
n. 1061, de 10 de agosto de 2021, que põe fim ao maior programa de 
transferência de renda do mundo, o Programa Bolsa Família que, em 18 
anos de existência, contribuiu para retirar milhões de famílias brasileiras 
da condição de extrema pobreza. É por tudo isso que entendemos que 
a agenda dos Direitos Humanos está bem longe de se esgotar.

Esse cenário alarmante de desrespeito aos DH tem ocorrido no 
seio de uma irracional batalha ideopolítica que retira o caráter civi-
lizatório do direito positivo (em que pese todas as críticas que a ele 
possam ser feitas), ignora os dispositivos constitucionais de regulação 
que balizam minimamente algum racionalismo sociocivilizacional, e 
se rende completamente à agenda neoconservadora, reacionária e an-
ti-iluminista que se alastrou tão fortemente tal qual as pandemias, na 
sociedade brasileira, sob os auspícios do capitalismo de vigilância que 
opera a partir do poderio comunicacional das redes sociais digitais.

Quando iniciamos o projeto desta publicação, não tínhamos ideia 
de como se tornaria dramático o quadro nacional e internacional de 
Direitos Humanos nas mãos de governantes de extrema-direita que 
ascenderam ao poder nesse quartel de século XXI. Estados Unidos, 
Brasil, Reino Unido, Turquia, Hungria, Bulgária, Áustria, Polônia, Ín-
dia são só alguns exemplos de países que vêm implantando medidas 
regressivas no campo dos Direitos Humanos, extensivas aos demais 
direitos: sociais, civis, culturais, econômicos, políticos etc. Não é por 
acaso que são exatamente esses países que têm sido elencados pela 
OMS/ONU, e por organizações que defendem os direitos dos povos, 
como os países que mais têm tomado medidas erráticas no combate à 
pandemia do novo coronavírus que assolou o mundo desde o início 
de 20202, afinal, garantir o bem-estar das populações diante de uma 
calamidade de saúde pública é essencialmente um direito humano.

2. Disponível em: https://veja.abril.com.br/mundo/lideres-de-extrema-direita-ampliam-
-poder-e-erram-ao-lidar-com-epidemia/
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Apesar do cenário desanimador que descrevemos e vivemos, 
ainda há um número significativo de pessoas que acreditam que outro 
mundo é possível e lutam para que esse outro mundo tenha chance de 
existir através das mediações que historicamente foram construídas no 
campo das lutas sociais e dos Direitos Humanos, que, neste contexto, 
se reposicionam.

Algumas dessas pessoas foram reunidas nesta modesta coletânea 
de textos que tem muito mais o intuito de provocar reflexões do que 
certificar conclusões. A multidisciplinaridade se faz presente aqui não 
apenas pela diversidade na formação acadêmica dos autores e suas 
inclinações teóricas e políticas, mas pela necessidade imperativa da 
própria temática dos DH. Os Direitos Humanos, felizmente, hoje, são 
apropriados por quase todos os segmentos sociais e não poderia ser 
diferente se partirmos do pressuposto de que todos somos portadores 
de direitos, segundo as prédicas fundamentais do liberalismo clássico: 
noção teórico-filosófica que deu sustentação política à emergência das 
democracias liberais e de massas; contudo, em sociedades onde o po-
der econômico acaba por estabelecer que uns possuem mais direitos 
que outros, tal premissa se mostra muito mais como uma intenção 
manipulatória das expectativas de classe do que uma garantia real 
de universalização do acesso aos direitos.

A temática é tão abrangente e tão polissemicamente tratada que 
todos aqueles que querem a ela se dedicar precisam fazer escolhas. 
Nesse projeto, decidimos que dois grandes grupos de Direitos Hu-
manos deveriam ser abordados: os direitos relativos à proteção social 
e os direitos relativos à segurança socioeconômica. E foi desse modo 
que organizamos a publicação.

A primeira parte desta coletânea se intitula Direitos Humanos 
e Proteção Social e é aberta com a reflexão da professora e militante 
dos DH Aurea Satomi Fuziwara, que introduz ao leitor iniciante a 
temática dos Direitos Humanos. Contudo, não se trata de uma intro-
dução asséptica. A partir de uma análise crítica, a autora nos mostra 
as diferenças fundamentais entre perspectivas teóricas distintas sobre 
os Direitos Humanos que incidem diretamente no modo como esse 

Direitos Humanos.indd   13Direitos Humanos.indd   13 07/04/2022   13:14:4707/04/2022   13:14:47



14 Renato Francisco dos Santos Paula (Org.)

debate se espraia na sociedade, e, por consequência, como ele se 
materializa em ações concretas, seja por meio das políticas públicas, 
seja por meio das relações sociais mais amplas. Em suas “notas intro-
dutórias”, a autora consegue elaborar um raciocínio que cumpre um 
duplo feito. De um lado, nos leva a uma incursão histórica e teórica 
sobre as origens e o desenvolvimento dos Direitos Humanos e das 
noções de democracia que os revestem. Ao nos levar até a Antiguida-
de clássica grega, Fuziwara demonstra que já em sua gênese os DH 
são condensados de contradições e limites e que seus ancoradouros 
democráticos só podem ser compreendidos se analisados de modo 
minucioso e pormenorizado em seus diferentes contextos históricos. 
Mas não é só isso. Por outro lado, a autora recorre as suas fontes crí-
ticas para problematizar em forma de perguntas os limites impostos à 
plena realização dos DH em sociedades democráticas de cariz liberal 
regidas pelas prédicas da ordem do capital. Pergunta a autora: “que 
tipo de sociedade é defendida dentro de uma agenda de DH?”; “Os 
mesmos fundamentos que defendem a ruptura da ordem pautada na 
exploração da força de trabalho [...] nos permitem discutir a melhoria 
do sistema carcerário?”. Ou seja, nós somos diretamente convocados 
a pensar e repensar nossas próprias convicções e somos chamados à 
coerência ética, política e teórica com as reflexões de Aurea.

Como se não bastasse tudo isso, a autora ainda confere materia-
lidade ao seu debate, trazendo situações concretas da vida concreta 
quando situa dimensões da luta de classes no interior do Estado infle-
xionadas pelo movimento da sociedade, quando, por exemplo, cita o 
episódio em que o governo federal brasileiro recua na sanção integral 
ao III Plano Nacional de Direitos Humanos e cede aos interesses dos 
segmentos religiosos fundamentalistas, ruralistas e da grande mídia 
hegemônica, ou mesmo quando relembra que Marielle Franco e An-
derson Gomes foram brutalmente assassinados na esteira das lutas 
que Marielle travava contra o crime estatalmente organizado no Rio 
de Janeiro. Esses são apenas dois exemplos que a autora cita para nos 
fazer sair da abstração estéril que por vezes nos encontramos para, 
com isso, enxergar a vida pulsante dos DH em nosso cotidiano e as 
batalhas que se travam em torno deles.
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Essa poderosa reflexão abre caminho para Andrea Almeida 
Torres, homenageada postumamente nessa publicação, com um ca-
pítulo que deixará satisfeitos os iniciantes, mas também acabará por 
movimentar as certezas dos iniciados na temática dos DH. O texto de 
Torres é datado e ao mesmo tempo atemporal. A estrutura e a linha 
de raciocínio que a autora segue foram originariamente concebidos 
para sua dissertação de mestrado defendida no Programa de Estudos 
Pós-graduados em Serviço Social da Pontifícia Universidade Católi-
ca de São Paulo (PUC-SP) em 30 de novembro de 2001, sob o título 
“Direitos Humanos para presos? Desafios do compromisso ético e político 
do Serviço Social no Sistema Penitenciário”, sob a orientação da Profa. 
Dra. Maria Lúcia Silva Barroco. Sem sombra de dúvidas, Andrea teve 
a oportunidade de aprofundar, ao longo de sua curta, porém intensa, 
trajetória intelectual os temas e as problemáticas ali expressas. O que 
ocorreu é que quando convidada a compor o time de autores para o 
projeto deste livro, Andrea se propôs a realizar uma incursão histó-
rica dos DH que se misturasse a sua própria história de militância e 
docência. Em nossos muitos diálogos sobre o projeto, concordamos 
que esse texto base, originado de sua dissertação de mestrado, seria 
adequado para iniciar a construção de seu capítulo para esta coletânea. 
Fatalmente Andrea fez sua passagem antes de concluir suas intenções, 
e, em sua memória, mantivemos o texto original, alterado apenas por 
pontuais observações que ela mesma apontara em nossas conversas.

O texto se encarrega basicamente de nos informar a importância 
e o papel histórico dos DH na aventura civilizacional humana ao 
mesmo tempo em que nos alerta que os DH possuem a propriedade 
contraditória de situar-se em um frenético ritual entre a emancipação 
política e a emancipação humana. E, que, dessa forma, eles tendem 
a não se realizar em plenitude, haja vista as amarras da ordem social 
em que nascem e se desenvolvem.

No contexto da racionalidade humana que surge no mundo 
pós-iluminista, os DH influenciam não apenas os novos padrões de 
sociabilidade, mas também os novos padrões de regulação social que 
terão os Estados nacionais burgueses emergentes como seu principal 
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instrumento. Andrea mostra que a euforia revolucionária que uniu 
burguesia e proletariado contra o absolutismo monárquico não perdura 
por muito tempo, pois a instalação dos padrões e modos burgueses e 
capitalistas de vida explicitam rapidamente que as novas formas de 
exploração do homem pelo homem e a expropriação permanente da 
força de trabalho e dos modos de vida levaram a um estado de bar-
bárie que contraditoriamente os DH poderiam postergar ou atenuar. 
É na esteira dessa contradição fundante que tanto os valores quanto 
a prática política que levam à emancipação humana podem se gestar. 
Esse introito reflexivo que Andrea nos deixa é um dos caminhos mais 
profícuos para não cairmos nas armadilhas teóricas e políticas mais 
comuns que buscam isolar as várias dimensões da perspectiva crítica 
emancipatória em “compartimentos” distintos, como se não houvesse 
uma unidade dialética entre tais dimensões.

Em continuidade, abrindo a sequência de capítulos que buscam 
explorar o eixo estruturante do sistema de proteção social brasileiro 
que é, justamente, a seguridade social constitucional (previdência 
social, assistência social e saúde) no contexto dos DH, Wederson 
Rufino dos Santos inicia com uma análise sobre a previdência social. 
O autor contribui com a coletânea sugerindo, já nas primeiras linhas 
do seu capítulo, que pensar a Previdência Social no contexto dos DH 
significa contextualizá-la no escopo das “contradições da política social 
no capitalismo e da correlação de forças na disputa entre as classes”. 
Recorre à narrativa histórica para elaborar sua crítica e nos mostra que 
a ideia de Previdência Social que temos hoje é produto histórico do 
advento da proteção social como resposta do Estado à emergência da 
“questão social”, em moldes protofórmicos na Europa dos séculos XVI 
ao XIX, e com contornos modernos a partir do século XX. O capítulo 
expõe ao leitor as implicações das ações confessionais e filantrópicas 
que marcam a proteção ao trabalho e se mesclam ao assistencialismo 
(tanto confessional quanto empresarial ou estatal) fazendo com que 
as relações de interesses entre os estratos dominantes da sociedade 
civil e o Estado sejam cada vez mais promíscuas e apontem para a 
direção de um sistema de proteção social que gere lucro ao capital 
em detrimento das necessidades humanas.
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Ainda na primeira parte do texto, o autor consegue narrar as 
inflexões causadas pelo embate capital x trabalho na construção da 
seguridade social e em particular da previdência social. Embate esse 
que irá pautar a proteção social brasileira na lógica do “seguro” social 
e ainda incorporará o filantropismo de Estado como um eixo sustenta-
cular desse sistema. Conclui essa parte do texto demonstrando como 
os anos 1990 — o apogeu da implantação neoliberal no Brasil — foram 
prejudiciais para as políticas sociais, não somente pelo esfacelamen-
to delas mesmas, como também pelo encolhimento do mercado de 
trabalho (causados pelas políticas neoliberais do governo da época).

Explicitando o que compreende por DH, Rufino dos Santos os 
situa como parte da “trajetória emancipatória do homem” em confor-
midade ao pensamento desenvolvido pelo conhecido jurista e profes-
sor de Direito José Geraldo Sousa Junior. De acordo com ambos, os 
DH não podem ser limitados ao positivismo jurídico. Nesse sentido, 
afirmam que categorizações ou classificações como as realizadas por 
Marshall ou Bobbio ou mesmo a simples ideia de dividir os Direitos 
do Homem em “gerações de direitos” podem levar ao equívoco de se 
estabelecer uma ordem de prevalência de uns direitos sobre outros, e, 
nesse sentido, os direitos sociais e econômicos seriam os mais preju-
dicados, pois tendem a ir para o fim da fila diante da “roleta russa” 
que é a sociabilidade capitalista. O autor conclui nos alertando para 
a necessidade de tratar os DH como indivisíveis, interdependentes 
e integrais.

A coletânea segue com a nossa contribuição no debate da prote-
ção e seguridade social com o capítulo Assistência Social e o SUAS nas 
encruzilhadas da Democracia e dos Direitos. Nesse texto, nós resgatamos 
a questão central tornada pública em 2004 por Berenice Rojas Couto 
que consistiu em nos provocar a pensar: é possível uma relação positiva 
entre a Assistência Social e o Direito Social? A autora conclui que sim. 
Não é somente possível como desejável, uma vez que a CF/1988 e a 
LOAS já apontavam para essa construção. Ocorre que ao longo dos 
anos essa relação não se construiu como desejava a autora, e o movi-
mento da Assistência Social tem sido de uma luta constante para se 

Direitos Humanos.indd   17Direitos Humanos.indd   17 07/04/2022   13:14:4707/04/2022   13:14:47



18 Renato Francisco dos Santos Paula (Org.)

configurar como direito social. Em nosso texto, os leitores descobrirão 
ou relembrarão que as políticas sociais compõem a estrutura das so-
ciedades capitalistas, sendo, portanto, fundamentais mediações entre o 
Estado e a sociedade. Desse modo, as formas de Estado — dispostas 
nos clássicos da teoria política — servem como importante parâmetro 
para se compreender qual é a compreensão de política pública que 
cada sociedade será capaz de hegemonizar. O resgate desses clássicos 
é essencial também para compreendermos como a desigualdade pro-
dutiva se realiza pela mediação da política social. Ao mesmo passo em 
que a luta por direitos refuta essa mesma desigualdade, estabelecendo 
um vir-a-ser constante que só se rompe com a supressão do modo de 
produção vigente e suas inerentes formas de opressão.

No texto, ainda mostramos que a Assistência Social ocupa um 
lugar único na disputa de interesses societais e que tais disputas 
lhe conferem uma histórica indefinição conceitual, política, técnica, 
ideológica e metodológica. Fica evidenciado que não basta conclamar 
que a Assistência Social é direito do cidadão e dever do Estado. É 
necessário ir além. É necessário impregná-la daquelas características 
que conformam o direito em sociedades democráticas.

Também evidenciamos que não é suficiente — como se tem 
feito nos meios acadêmicos nos últimos anos — denunciar a natu-
reza coercitiva da Assistência Social no sentido da manutenção das 
desigualdades estruturais; também é necessário romper essa bolha 
e ir além. As possibilidades “emancipatórias” da política devem ser 
qualificadas no processo de construção coletiva das “emancipações” 
em geral. Isto é, aproveitando-se das contradições e das brechas que 
se abrem na História, a Assistência Social pode vir a compor o con-
junto de dinâmicas que induzem ao fortalecimento da luta das classes 
subalternas por sua emancipação política, orientada por um projeto 
de emancipação humana. Esse desafio é muito mais premente e pro-
fícuo do que apenas apontar contradições e os limites dessa específica 
política pública. Por fim, elencamos os avanços do Sistema Único de 
Assistência Social e destacamos quais seriam os elementos do SUAS 
que conferem estatuto de direito à Assistência Social.
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Fechando os textos sobre as políticas de seguridade social, Carla 
Agda Gonçalves e Gabriel Alexandre Gonçalves constroem seus argu-
mentos sob o título Política de Saúde no Brasil: lutas, tensões, resistências 
e persistências.

Logo na introdução, os autores demonstram uma importante 
inovação no tratamento das políticas públicas, qual seja, recorrem à 
filosofia para mostrar uma viabilidade dupla dessa análise: a) produzir 
saberes sobre uma área específica, e b) situar de modo preciso essa área 
na realidade objetiva da luta e do conflito de interesses na sociedade. 
Recorrem à categoria sartriana de ser-precisamente-assim-existente. Na 
sequência, identificam que o conflito entre um projeto privatista de 
saúde e um projeto de reforma sanitária se localiza na esteira das 
lutas mais amplas pelo domínio do modo de produção, entretanto, a 
hegemonia do primeiro sobre o segundo transforma inevitavelmente 
a saúde em mercadoria.

Os leitores são brindados com uma sumarizada narrativa da 
história da reforma sanitária brasileira (RSB) que mobilizou diferen-
tes grupos sociais e causou inflexões instransponíveis na regulação 
e institucionalização da saúde no Brasil. Da Lei Elói Chaves de 1923 
até a Constituição Federal de 1988 a disputa entre público e privado 
na saúde tem se feito presente. Além dos movimentos sociais, as 
Conferências de Saúde também são lembradas pelos autores como 
“possibilidades reais e concretas (...) de montar um sistema de saúde 
no Brasil”.

A gestão do SUS e o financiamento do sistema também são lem-
brados pelos autores como elementos presentes na disputa entre os 
projetos de saúde no Brasil e acabam por mostrar, de maneira contun-
dente e exaustiva, o modo como os governos brasileiros, sobretudo 
aquele que emerge com o golpe de 2016, implementaram medidas que 
incidiram no desfinanciamento da saúde, política pública que já sofria 
com um subfinanciamento. Utilizando-se de analogias polêmicas, os 
autores constroem seu texto recorrendo a elementos presentes no léxi-
co próprio da saúde para explicitar os ataques sofridos pelo SUS nas 
conjunturas neoliberais e em específico na conjuntura neofascista do 
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pós-golpe de 2016. O grau de erudição do texto aliado à quantidade 
expressiva de informações pode tornar a leitura um pouco densa, 
contudo, o que temos ao final, é um texto fortemente posicionado 
no escopo de um projeto político definido como crítico à lógica do 
capital. O texto de Gonçalves e Gonçalves é também uma generosa 
concessão dos autores a esta coletânea, pois compõe o escopo de uma 
pesquisa mais ampla. Sendo assim, na última seção, os autores dão 
voz a sujeitos políticos que lideram movimentos sociais constituídos 
em defesa do direito à saúde. Assim, percebemos nos trechos selecio-
nados das entrevistas da pesquisa tanto a consciência crítica quanto a 
indignação de tais sujeitos com relação ao desmonte do SUS.

Na segunda parte da coletânea, reunimos aquelas reflexões que 
entendemos estarem afetas ao campo das seguranças econômicas e 
sociais. Segurança econômica para nós não se resume ou se explica 
apenas por aquelas medidas que buscam assegurar as condições de 
produtividade do trabalho e do capital. Essa definição, pertencente 
à escolástica neoclássica, deriva para uma leitura da realidade que 
acredita na possibilidade efetiva de desenvolvimento social e humano 
proveniente de uma integração harmoniosa entre expropriação do 
trabalho e medidas permanentemente compensatórias dos resulta-
dos iníquos dessa mesma expropriação. Nós reconhecemos que essa 
perspectiva ideoteórica se torna hegemônica quando transformada em 
ação política praticada pelos governos que compõem o bloco no poder 
dos Estados liberais e neoliberais, contudo, apesar de generalizada no 
mundo capitalista, nós refutamos essa definição, pois, como se sabe, 
as históricas medidas de conciliação entre capital x trabalho tendem a 
provocar novas formas de expropriação gerando também novas for-
mas de insegurança socioeconômica. Sendo assim, preferimos pensar 
que a segurança econômica pode ser também compreendida como o 
processo que leva a apropriação de uma parte da riqueza socialmente 
produzida pela classe trabalhadora, o que, em geral, consubstancia 
as chamadas medidas compensatórias; entretanto, se acrescidas de 
uma intencionalidade (e sociabilidade) antissistêmica (a segurança 
econômica), pode revestir-se dos auspícios que ampliam a aquisição 
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de direitos no contexto permanente das lutas sociais. Além disso, no 
plano prático, pode levar a experiências que reflitam formas alternati-
vas de relações sociais de produção que vão desde o cooperativismo, 
passando pela economia solidária, pelo ecossocialismo até as formas 
comunais de sociedades autogestionárias.

É evidente que esse é um debate em andamento, e o que temos 
atualmente, em termos práticos de seguranças econômicas e sociais 
no campo dos Direitos Humanos, está bem aquém dessas definições 
ideais. A natureza positivada dos direitos humanos os implica nessa 
dinâmica, na medida em que a reivindicação direta por melhores 
condições de vida é uma das razões principais da sua autojustificação, 
e, como tal, as certezas (mesmo no plano jurídico-político) sobre as 
provisões necessárias à garantia de condições de vida digna lhe são 
estruturantes e inerentes.

Assim, as diferentes formas de seguridade social, tratadas na 
primeira parte do livro, expressam uma das dimensões das seguranças 
econômicas e sociais em sentido amplo. O que queremos demarcar 
com essa dupla dimensão é que os estatutos que regem a sociedade 
em que vivemos devem ser colocados constantemente à prova, sendo 
assim, qualquer de suas dimensões pode ser questionada, até mesmo 
quando se pensa em estruturas tecnicamente sacralizadas, como é o 
caso, por exemplo, das políticas tributárias ou o próprio Direito. É por 
esse motivo que o texto de Abigail Torres abre essa segunda parte.

Embora a temática da Assistência Social já tenha sido tratada no 
bloco anterior, a abordagem de Torres exemplifica exatamente a am-
plitude que queremos dar ao conceito de segurança econômico-social. 
Sob o título Segurança de convivência no SUAS: proteção em situações de 
violação de Direitos Humanos, a autora utiliza o caso do Sistema Único 
de Assistência Social para demonstrar que em uma concepção crítica 
e ampliada dos DH a proteção social (e as seguranças que ela afiança) 
não se efetivam na direção da dignidade humana se no escopo da 
provisão estatal dos direitos não estiver garantido o direito à socia-
bilidade. A autora traduz esse direito como “direito à convivência” 
e reafirma todos os aspectos “subjetivos” que nele estão contidos. 

Direitos Humanos.indd   21Direitos Humanos.indd   21 07/04/2022   13:14:4707/04/2022   13:14:47



22 Renato Francisco dos Santos Paula (Org.)

Afirma: “inserir a convivência social no campo da responsabilidade 
pública significa confrontar o olhar centrado no indivíduo isolada-
mente, pois põe em questão o próprio processo de construção desigual 
das relações sociais”.

Torres relembra aspectos fundantes da nossa formação sócio-histó-
rica que redundaram no enraizamento de “expressões de desigualdade 
[que] apontam a banalização de práticas de confinamento institucional 
como forma de lidar com situações de conflito, de intolerância ou 
mesmo de ignorância sobre alguma síndrome e até desejo de controle 
sobre o comportamento das pessoas”. Resgata a perversidade do nosso 
sistema de apartações estruturais que torna uma parcela da população 
invisível e ao mesmo tempo negligenciada. A autora demonstra toda 
sua competência analítica quando detalha inflexões fundamentais da 
desproteção e da desigualdade que incidem sobre: a) a invisibilidade 
da proteção social do SUAS: destaca as fragilidades históricas do Sis-
tema, acentuadas no contexto pandêmico, que associado às intenções 
regressivas do governo Bolsonaro reduzem o SUAS à prestação de 
transferência monetária emergencial; b) os impactos da pandemia 
nos vínculos sociais: chama a atenção para o racismo estrutural e os 
modos como as vulnerabilidades são agravadas em conformidade a 
determinadas condições humanas consideradas “indesejáveis” para 
o poder neoconservador; c) os impactos da pandemia nos serviços 
públicos: segue a autora na pauta do racismo estrutural e demonstra 
como a desigualdade pode ser produzida também institucionalmente; 
d) os impactos nos vínculos familiares: violência doméstica e contra 
a mulher e a problematização do direito à convivência são tratados 
nesse eixo de modo exemplar.

Ao final, Torres aponta uma luz no fim do túnel e sugere como 
o SUAS pode contribuir para dar visibilidade aos invisíveis e compor 
a luta por direitos humanos.

O capítulo seguinte, escrito pelo proeminente e jovem professor 
Douglas Pinheiro, é, sem dúvida, uma fonte inequívoca de consulta 
para iniciantes e iniciados na temática da política tributária no Brasil 
e sua relação com os DH.
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Todos nós ouvimos diariamente pelos noticiários as falas de re-
presentantes governamentais acerca das capacidades de os governos 
aplicarem recursos em uma ou em outra área. No contexto do enfrenta-
mento à pandemia do novo coronavírus, a capacidade fiscal do Estado 
se tornou assunto permanente, debatido tanto por técnicos quanto por 
leigos. São recorrentes questões do tipo: “O Estado brasileiro gasta 
mais do que arrecada? É fato que no Brasil pagamos mais impostos 
que outros países e não temos o retorno disso em forma de serviços 
públicos de qualidade? É razoável a defesa da desoneração fiscal de 
empresas e dos mais ricos como forma de incentivar a geração de 
empregos? E por aí segue o rol infinito de questões que animam esse 
debate. O leitor não vai encontrar no texto de Pinheiro as respostas 
para essas questões (pelo menos não de modo direto); no entanto, a 
leitura atenta do capítulo pode propiciar algo mais interessante que 
respostas prontas. O autor, de maneira extremamente didática, conse-
gue construir seus argumentos unindo duas dimensões essenciais das 
narrativas comunicativas eficientes: a exposição dos conceitos-chave 
e da história alia-se a um posicionamento contundente do “como 
poderia ser” na direção da construção da cidadania e dos DH.

Logo na introdução, o autor “desfaz o equívoco” que consiste 
em se considerar “o tributo como um confisco estatal” e a ideia de 
que “ricos suportam a carga tributária para que pobres desfrutem de 
serviços públicos”. Só por esse ponto de partida já fica evidenciada a 
importância da reflexão que segue em seus argumentos. Na sequência, 
Pinheiro esmiúça as possibilidades da cidadania tributária em cada 
uma das formas principais de tributação: a) sobre a renda — demonstra 
a subutilização dos impostos sobre rendas quando a equidade hori-
zontal e vertical adotadas pelo nosso sistema tributário não cumprem 
suas funções originalmente idealizadas; b) sobre o consumo — a 
associação da tributação sobre o consumo à tributação sobre a renda 
acaba por ser um caminho quase inevitável, uma vez que considerar 
o consumo como indicador isolado de capacidade contributiva pode 
aumentar ainda mais o fosso da desigualdade econômica e social; 
c) sobre o patrimônio: demonstra a viabilidade da tributação sobre 
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grandes montantes de ativos patrimoniais e financeiros como base 
para uma justiça tributária mais efetiva.

Por fim, o autor conclui lembrando da necessidade imperativa 
de que os cidadãos se apropriem das informações que tiveram seu 
acesso facilitado com a aprovação da Lei de Acesso à Informação 
Pública e passe a exigir dos agentes públicos não apenas maior 
transparência como também medidas que levem a uma real equidade 
fiscal e tributária.

No último capítulo desta coletânea, Vitor Sousa Freitas aborda 
o direito humano ao trabalho e inicia por lembrar que tal direito se 
configura a partir de uma interação entre diferentes atores e sujeitos, 
portanto, analisar, criticar ou, simplesmente, estudar o direito ao 
trabalho pressupõe considerar a conjuntura como chave heurística 
desse processo.

O autor situa a chamada Reforma Trabalhista no contexto das 
mudanças que se processam no padrão de funcionamento do modo 
de produção capitalista e que são “tendentes a modificar ou destruir 
um sistema normativo de proteção aos trabalhadores” que deve ser 
compreendido na sua totalidade, levando-se em conta as dimensões 
econômicas, de gênero, raciais, espaciais, etárias, culturais e sensoriais 
que formam e conformam as categorias trabalho e trabalhadores. Do 
mesmo modo, sugere analisarmos a heterogeneidade da classe pro-
prietária e distingui-la, tal como: o grupo dos profissionais liberais, 
dos pequenos e médios donos de empreendimentos e o grupo dos 
donos dos grandes empreendimentos. Também sugere a necessida-
de de atentarmos para as particularidades entre as relações que se 
estabelecem no mundo da produção de mercadorias e aquelas que 
se estabelecem no universo da circulação, bem como o tipo de capi-
tal engendrado: industrial, comercial ou financeiro. Outras distinções 
são estabelecidas pelo autor como forma de nos chamar a atenção 
para a análise que considera a totalidade sob a relação dialética particular 
e singular, mas o que também chama a atenção é sua escolha pelo substrato 
analítico das teorias decoloniais. Essa escolha enriquece a análise e sin-
gulariza o texto na medida em que permite ao autor pormenorizar a 
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especificidade latino-americana no processo de formação das nossas 
classes sociais e a decorrente formação das nossas economias depen-
dentes baseadas na superexploração da força de trabalho.

Os elementos “atípicos” que compõem a conjuntura que temos 
vivenciado também estão presentes nas considerações de Freitas na 
medida em que o neoliberalismo de guerra, o neodesenvolvimentismo e 
alternativas como a perspectiva ideopolítica do bem-viver compõem o 
mosaico dos elementos considerados na configuração do mundo do 
trabalho e das lutas que se travam em seu interior, ora obstaculizando 
a ampliação do direito ao trabalho, ora proporcionando pequenas 
conquistas para a classe trabalhadora.

E assim a coletânea se encerra mantendo a expectativa de que 
possamos ter contribuído não apenas com o debate sobre os temas que 
aqui foram arrolados, mas também com a prática política dos sujeitos 
que se interessam em compor o quadro dos que entendem que a luta 
pelos direitos humanos é incessante, necessária, civilizatória e urgente.
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