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Simpósio: 1 - DIREITOS HUMANOS E A RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO 
FUNDAMENTAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA: AVANÇO OU RETROCESSO NA 
EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E SEUS REFLEXOS NO SISTEMA DE 
GARANTIAS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS (UMA ANÁLISE COMPARADA COM 
A CONSTITUIÇÃO PORTUGUESA E COM A CONVENÇÃO EUROPEIA DOS 
DIREITOS DO HOMEM) 
 
RESUMO: Longe das Praças em que se desenrola a crise da política contemporânea - no 
sentido mais convencional do espaço em que se relacionam e se contrapõem os atores da 
representação estatal -, reúnem-se Jovens para a expressão da política, recuperando e, ao 
mesmo tempo, transformando uma experiência que se tornou ínsita à definição própria da 
humanidade, a Democracia. Esse ato de expressão realiza, em sua unidade e complexidade, da 
mesma forma, os Direitos Humanos, que figuram a própria ideia da constante construção e 
aperfeiçoamento da condição de ser humano. Democracia e Direitos Humanos encontram, pois, 
na expressão desses jovens, um lugar e um tempo de urgência, que demandam a atenção da 
sociedade internacional e autorizam sua intervenção, no sentido de impedir que sua repressão 
desfaça esse liame entre o presente e o futuro da humanidade, que, novamente, somente a 
expressão desses jovens permite fluir. É a principal razão pela qual, após ter assistido, em 
Audiência Pública,[1] aos testemunhos de alguns desses jovens, seus pais e professores, 
extremamente sensibilizado pelo que disseram e emocionalmente manifestaram; e ter 
observado, no escasso espaço que lhe reservou a imprensa brasileira, o modo como reagiram 
as autoridades públicas brasileiras, recusando a legitimidade desse movimento de ocupação das 
escolas públicas, e reprimindo de modo exagerado e com instrumentos inadequados tais 
manifestações, realizei pesquisa e passei a interpretar o processo de expressão estudantil, que 
resume no presente trabalho. Estudantes brasileiros vivem situação de aflição. A aflição é uma 
sensação ou sentimento generalizado de que a situação vivida não corresponde a uma 
experiência autêntica de existência. Isto significa que estudantes sabem, muito embora não 
tenham logrado se expressar até muito recentemente, que sua vida como estudantes está fadada 
ao insucesso e à insatisfação. O fato de se autodenominarem estudantes, de se sentirem na 
posição social de estudantes não lhes oferece a perspectiva de vida a que teriam direito se, de 
fato, sua situação correspondesse à experiência de ser estudante, realmente estudar, 
efetivamente colocar-se diante de um processo de aprendizagem, a um desenvolvimento 
educacional que os encaminhasse à quisição do conhecimento e ao domínio do saber que os 
libertasse de seu ciclo vicioso de dependência e submissão aos preceitos e práticas de uma 
sociedade desigual. Pela ineficiência da educação brasileira, estudantes estariam fadados ao que 
Paulo Freire denominou de “cultura do silêncio.” Assim, à incapacidade de expressão de 
sentidos de vida, de desejos, de interesses, por ausência de possibilidade de compartilhar os 
termos e o vocabulário de uma sociedade que conscientemente lhes nega acesso aos bens 
culturais, e faz deles apenas objetos de uma exploração e de uma opressão que remetem aos 



padrões de sociedades estamentais, pré-modernas. Nascer e viver oprimido, sem horizonte de 
mudança. Por ocasião da Audiência Pública referida, estudantes disseram, mais de uma vez, 
que não recebiam educação adequada, que o ensino era fraco, que esse tipo de escola que eram 
obrigados a frequentar, e que, em protesto, ocupavam, negava-lhes acesso ao ensino público 
universitário de qualidade, encaminhava-os ao ensino privado, em que, mesmo se tivessem a 
possibilidade de pagar, a falácia de ensino seria reproduzida. A escola, paradoxalmente, 
negava-lhes educação e ensino. A escola que ocupavam era o agente de um destino inafastável 
de opressão: viver sem os meios necessários para entender e compreender o mundo e os outros. 
Em decorrência, viver sem possibilidade de transformar sua vida e a vida dos outros. Estudantes 
tomaram consciência de que participavam, como oprimidos e oprimidas, de um jogo de destino 
marcado. Marcados pela exclusão e marcados pela ilusão de uma educação que, em verdade, 
reproduzia a opressão. Tal tomada de consciência fica clara nos depoimentos de estudantes. 
Resulta também da leitura de cartazes que portavam, nas manifestações, nas ocupações e na 
Audiência. Em tais instrumentos de manifestação pediam educação verdadeira, criticavam a 
permanência de uma educação falaciosa, protestavam contra medidas de Governo que 
comprometeriam ainda mais a educação, pelo corte de verbas, atendendo a uma política 
econômica cujos parâmetros não são convenientemente discutidos pela sociedade brasileira, 
exatamente porque o estado de opressão educacional nega à sociedade um saber essencial para 
suas vidas e a submete a um discurso dogmático, hierárquico e antipolítico de especialistas e 
pretensos especialistas. Neste aspecto, o Movimento de Estudantes é absolutamente legítimo. 
Seu discurso, neste caso, faz-se mesmo não tanto em termos políticos quanto em jurídicos. 
Ptretendo demonstrar pelo presente trabalho, de que modo o que chamo de ocupação do espaço 
da democracia faz alterar o paradigma das relações políticas e o movimento oposto do Estado, 
no sentido de impedir avanços, por meio de medidas de exceção. 
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