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RESEñA

REvIEw

Marcelo Andrade

residencia, planificación familiar, 
derecho a la circulación; todo eso 
que nos interpela como hombres, 
ciudadanos, y en tanto trashumantes. 
Estados Unidos como país de 
migrantes acoge en su seno político-
retórico la gran contradicción de ser 
un país hospitalario, por lo menos en 
ciertas regiones, e inhospitalario en 
otras regiones; su única esperanza 
como país no es convertirse en una 
sociedad color blind, ciega al color 
de la piel, sino en una sociedad 
hospitalaria, y eso lo veremos en la 
resolución de la reforma migratoria 
de 2013.

Mientras tanto, doy noticia de 
que este libro ha aparecido, doy fe de 
que está impecablemente redactado y 
de que a primera vista puede parecer 
duro de hincarle el diente para los 
que no somos estudiosos de la ciencia 
política, de la filosofía, ni de la ética, 
pero les aseguro que si se persevera 
en la lectura, atrapará a quien lo haga, 
así que conmino al lector a dejarse 
atrapar por este libro, será una muy 
buena inversión de tiempo y esfuerzo 
y nos servirá para vernos en el espejo 
de la trashumancia.

gustavo lópez Castro
Profesor-investigador en 

el Centro de Estudios Rurales y 
coordinador del Observatorio 
Regional de las Migraciones de El 
Colegio de Michoacán.

Quais as relações entre 
direitos humanos, cultura política 
e democracia? A educação em/
para os direitos humanos exerce 
algum tipo de função mediadora 
nestas relações? Como aqueles e 
aquelas que se dedicam a educação 
em direitos humanos entendem 
esta relação? Quais as concepções 
dos protagonistas da educação em 
direitos humanos na América Latina 
sobre os desafios atuais para o 
tema? Estas questões foram o ponto 
de partida de Susana Sacavino para 
realizar um trabalho de investigação 

baseado, principalmente, em dois 
estudos de caso: os contextos de 
redemocratização do Brasil e do 
Chile, o que resultou em sua tese 
de doutoramento em educação, 
no Programa de Pós-Graduação da 
Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro.

Além de uma extensa e bem 
organizada revisão de bibliografia, 
Susana Sacavino realizou uma 
ampla análise de documentos que 
lhe ajudaram a traçar um quadro 
contextual do Brasil e do Chile, 
entendendo suas especificidades e 
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algumas de suas semelhanças no 
processo de superação das ditaduras 
militares e de reconstrução de suas 
democracias. No entanto, o que 
parece ser o mais inovador em seu 
trabalho de investigação é a eleição de 
alguns sujeitos, homens e mulheres, 
identificados pela pesquisadora, 
tanto no Brasil quanto no Chile, como 
protagonistas no campo da educação 
em/para os direitos humanos e 
que vivenciaram os duros anos das 
ditaduras, o complexo processo 
de transição entre os regimes e, 
não menos significativo, a delicada 
construção de ambientes mais 
democráticos.

O principal critério de seleção 
dos depoentes foi a atuação pessoal 
de cada um deles/delas em processos 
de educação em/para os direitos 
humanos, bem como a vinculação 
a grupos ou ONGs que atuaram 
como pioneiras na temática a 
partir da década de 1980. Assim, a 
pesquisadora chegou a 14 sujeitos 
e elegeu trabalhar com eles através 
de entrevistas semiestruturadas em 
torno de quatro eixos centrais: (1) 
as trajetórias profissionais, sociais e 
o compromisso com a educação em 
direitos humanos; (2) as concepções 
sobre a gênesis e o desenvolvimento 
da educação em direitos humanos; 
(3) as relações entre educação em 
direitos humanos e os processos de 
democratização; (4) os desafios atuais 

para a educação em direitos humanos 
em cada contexto específico e na 
América Latina.

A hipótese da investigação se 
desdobrou em dois eixos centrais, 
porém articulados. Por um lado, 
Susana Sacavino buscou entender 
como os direitos humanos haviam 
contribuído para a construção 
democrática latino-americana a 
partir dos direitos de igualdade. Por 
outro lado, partiu-se da premissa 
que os direitos à diferença são uma 
construção mais recente e vem 
adquirindo alguma visibilidade 
tanto no contexto chileno quanto 
no brasileiro, bem como na América 
Latina como um todo.

Tendo em vista a hipótese 
do trabalho de investigação, a 
escolha pelo estudo de caso e as 
entrevistas como principal estratégia 
metodológica, a pesquisadora se 
propôs os seguintes objetivos: (1) 
analisar o desenvolvimento da 
educação em direitos humanos 
na América Latina, tendo também 
presente o contexto internacional; 
(2) compreender as inter-relações 
entre os diferentes atores envolvidos 
na promoção da educação em/
para os direitos humanos, a saber: 
atores sociais; organizações não 
governamentais; movimentos sociais 
e instituições governamentais; (3) 
identificar, a partir da análise histórico 
e crítica do momento da transição 

democrática, os principais desafios 
para a educação em direitos humanos 
nos tempos atuais.

A obra está organizada em duas 
grandes partes. A primeira está 
dedicada a um refinado exercício de 
conceituação do campo, entendendo 
os direitos humanos como um termo 
em disputa e a educação em/para os 
direitos humanos como um caminho 
em construção. 

Assim, Susana Sacavino 
argumenta que os direitos humanos 
é um tema constantemente atacado, 
o que lhe faz parecer um discurso 
inócuo e quase sem sentido. Numa 
articulada argumentação, a autora 
defende a pertinência e a urgência de 
se disputar, no campo democrático, os 
significados e os sentidos dos direitos 
humanos. Nesta perspectiva, o 
mundo cada vez mais globalizado e as 
chamadas demandas pós-modernas 
são tanto ameaças efetivas quanto 
ricas oportunidades para aqueles e 
aquelas que militam na defesa dos 
direitos humanos hoje na América 
Latina. 

Na busca de elucidar a construção 
da perspectiva da educação em/
para os direitos humanos ao longo 
da história recente, Susana Sacavino 
lança mão da análise dos instrumentos 
internacionais, identificando as suas 
repercussões no continente latino-
americano. Especial atenção é dada, 
nesta análise, à Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (1948); ao 
Plano de Ação da Declaração de Viena 
(1993) e ao Programa Mundial para 
a Educação em Direitos Humanos 
(2005-2007). 

Ao final desta primeira parte 
do livro, a autora destaca e analisa 
alguma das principais experiências 
de educação em/para os direitos 
humanos que começam a se espalhar, 
a partir dos anos 80, pelo continente. 
A título de exemplo, vale destacar 
o papel pioneiro desempenhado 
pelo Conselho de Educação de 
Adultos da América Latina (CEAAL, 
Chile); o Instituto Interamericano de 
Direitos Humanos (IIDH, Costa Rica); 
a Comissão Justiça e Paz (Brasil); o 
Instituto de Educação em Direitos 
Humanos e a Paz (IPEDHEP, Peru); o 
Serviço de Paz e Justiça (Uruguai); 
entre outros. Já nos anos 90, há alguma 
convergência entre as instituições 
pioneiras, os diferentes organismos da 
ONU, principalmente a UNESCO, bem 
coma uma série de novas organizações 
não governamentais. Entre estas 
últimas, algumas são bem frágeis e 
têm poucos anos de atuação; outras 
se consolidam e fortalecem o trabalho 
iniciado pelos grupos históricos. Para 
esta reconstrução histórica, a autora 
se utiliza, principalmente, das obras 
de Carlos Basombrío (Perú); Abraham 
Magendzo (Chile) e Vera Maria 
Candau (Brasil).

Na segunda parte, a autora 
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exercita uma escuta sensível das 
entrevistas e procura “tecer a história” 
através da fala dos depoentes e de 
referências bibliográficas. Assim, 
são traçados os dois estudos de 
caso, destacando o processo de 
democratização e a luta pelos direitos 
humanos; a construção das redes de 
atuação no campo da educação em/
para os direitos humanos; o significado 
construído pelos depoentes sobre o 
lugar e o sentido da educação em/
para os direitos humanos; bem como 
os avanços, as dificuldades e os 
desafios que são percebidos por estes 
sujeitos para os tempos atuais.

No caso chileno, vale destacar 
que os depoentes afirmam que a 
educação em direitos humanos é 
um processo para a vida toda, que 
não pode ser visto como uma ação 
isolada ou momentânea e que os 
anos de luta em prol dos direitos 
humanos forjaram suas convicções 
pessoais mais profundas. Assim, 
Susana Sacavino percebe que, para 
os entrevistados chilenos, a educação 
em direitos humanos deve gerar um 
processo, uma construção que seja 
cada vez mais coletiva na defesa 
do que se entende por dignidade 
humana.

Nesta perspectiva, a aposta 
dos entrevistados foi apontar o 
fortalecimento das redes de trabalho, 
pois reconhecem na realidade 
chilena uma pluralidade de atores, 

instituições, projetos, programas e 
ações. As redes aparecem, assim, 
como estratégia aglutinadora, 
potencializadora e organizadora 
das diferentes iniciativas. Segundo 
Sacavino, para os depoentes do 
estudo de caso chileno, os direitos 
humanos devem ser vistos como o 
“coração da democracia”. Mas isso não 
significa que eles não devam também 
ser transversalidados, ou seja, ganhar 
cada vez mais capilaridade nos 
processos de educação formal e não 
formal.

Por fim, vale destacar que 
os depoentes se declaram muito 
preocupados com as desigualdades 
sociais e os permanentes níveis 
de pobreza de alguns setores da 
sociedade chilena e que entendem a 
tensão entre os direitos de igualdade 
e diferença como um desafio que 
se resolve mais facilmente no nível 
formal, das leis, mas no qual ainda se 
avança pouco no real cotidiano.

No caso brasileiro, os 
entrevistados também afirmam 
que os direitos humanos é um 
tema que parece sempre atual, 
com o qual sempre teremos que 
estar trabalhando. Há no tema dos 
direitos humanos uma atualidade e 
uma urgência permanente, segundo 
os depoimentos dos brasileiros 
analisados por Sacavino. No entanto, 
os entrevistados reconhecem que o 
tema tem avançado, ainda que aja 

muito caminho a ser percorrido. Por 
um lado, esta ideia de permanência, 
urgência, constância e avanço parece 
ser bastante promissora e, por outro, 
demonstra o quanto há que se investir 
na educação em/para os direitos 
humanos no contexto brasileiro.

Um tema que Susana Sacavino 
destaca na fala dos entrevistados do 
Brasil é a contradição com relação às 
ações governamentais. Por um lado, 
há o reconhecimento da importância 
da atuação do Estado. Por outro, 
para alguns, resulta contraditório e 
perigoso que os grupos fiquem reféns 
de uma agenda política pautada 
pelos financiamentos públicos e não 
consigam formular de maneira mais 
clara suas próprias demandas. Nesta 
perspectiva, lutar por um Estado mais 
democrático é lutar pelos direitos 
humanos, pois estes são descritos 
como vasos comunicantes: “sem 
democracia não temos direitos 
humanos e sem direitos humanos não 
temos democracia”, afirma um dos 
entrevistados.

A tensão entre igualdade e 
diferença é vista como complementar 
e os entrevistados parecem recusar 
uma visão dicotômica entre os 
direitos de igualdade, por um lado, 
e os direitos de diferença, por 
outro. O desafio é como manter a 
tensão e articular os dois aspectos 
nos processos de educação em/
para os direitos humanos. Entre os 

desafios indicados está o cambio de 
mentalidades, uma vez que estas 
tem um tempo muito mais longo do 
que se possa imaginar num primeiro 
momento. Daí a importância do 
investimento constante e permanente 
em educação em direitos humanos.

Por fim, a pesquisadora tenta 
mostrar, a partir dos estudos de 
caso, alguns aspectos comuns que 
podem, inclusive, funcionar como 
chave de leitura para a realidade 
latino-americana mais ampla. São 
eles: o avanço das legislações e 
uma maior garantia dos direitos 
humanos, ainda que a efetividade 
dos mesmos seja sempre um tema 
pendente; a crescente articulação 
entre as demandas da sociedade civil 
organizada e as políticas públicas 
que tentam respondê-las nos 
contextos democráticos; as diferentes 
concepções sobre a educação em 
direitos humanos, o que pode 
ser, por um lado, uma dispersão 
polissêmica, mas, por outro lado, 
pode demonstrar uma riqueza de 
atuações; a importância da difusão 
do tema da educação em/para os 
direitos humanos e a necessidade de 
consolidação de processos formativos 
mais sólidos e permanentes; e, por 
fim, a incipiente reflexão sobre as 
tensões entre igualdade e diferença 
no campo da educação em direitos 
humanos.

Pelo rigor acadêmico na 
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INSTRUCCIoNES PARA PoSTULAR ARTíCULoS 
A LA REVISTA RA xIMHAI

La revista Ra Ximhai de la Universidad Autónoma Indígena de México, 
institución intercultural del estado de Sinaloa, tiene como objetivo la 
publicación de artículos y ensayos científicos inéditos, revisiones bibliográficas 
y reseñas de libros en español, inglés, francés, italiano y portugués, vinculados 
a las ciencias sociales y de manera particular a los temas relacionados con la 
Paz, la Interculturalidad, los Conflictos, y la Democracia en México, América 
Latina y el mundo en general.

Los trabajos deben ser originales e inéditos. Los textos deben de ser 
un aporte al conocimiento de las ciencias sociales y no deben de haber sido 
propuestos en otras revistas académicas.

Tipos de contribuciones:
Artículos de investigación. Deben ser productos temporales o definitivos 

de investigación. Deben de contener por lo menos  introducción, metodología, 
resultados y conclusiones.

Ensayos científicos. Derivados de investigación de campo, documental, 
combinada, o de estudios de caso.

Estado del arte. Elaborado a partir de perspectivas críticas y analíticas de 
revisiones bibliográficas donde se sistematizan y analizan teorías, metodologías 
y resultados de investigaciones en un campo específico del conocimiento con el 
propósito de exponer las diferentes tendencias predominantes (no menos de 
25 referencias).

Reseñas bibliográficas. Pueden ser de divulgación (de 3 a 5 páginas) 
o reseñas críticas que expongan las condiciones teóricas, metodológicas, 
epistemológicas y analíticas del libro reseñado.

Características de los trabajos: 
· Deberán tener la forma y presentación de artículo, ensayo científico, 
estado del arte, o reseña bibliográfica. 

· Los textos usarán mayúsculas y minúsculas.

pesquisa, pela riqueza de dados que 
são analisados através de bibliografias 
e documentos e pela originalidade 
da escuta sensível nas entrevistas e 
da análise da fala daqueles que vêm 
construindo a história da educação 
em direitos humanos, considero 
que a pesquisa de Susana Sacavino 
seja, sem dúvida, uma referência 
obrigatória para os que desejam 
entender o tema da educação em/
para os direitos humanos no contexto 
latino-americano.

Marcelo Andrade
Licenciado em filosofia, mestre 

em educação e doutor em ciências 
humanas pela PUC-Rio/Universitat de 
València. Professor do Programa de 
Pós-Graduação em Educação da PUC-
Rio.


