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RESUMO: Os direitos humanos são essenciais para uma sociedade mais justa 
nas relações, especificamente, na atualidade em que presenciamos diariamente 
desrespeitos a esses direitos. Falar sobre justiça em um país tão desigual quanto 
o Brasil é uma forma de denunciar e lutar contra a violação desses direitos. Para 
Santos e Rique (2004), “numa realidade em que é flagrante a violação dos 
direitos individuais e coletivos, a proposta de aprendizagem de uma nova 
sociabilidade, que tenha como referência os direitos humanos e a cidadania, 
desafia a imaginação”. E esse desafio de efetivar os direitos humanos, apoiando-
se nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) é uma das metas de 
um município da grande São Paulo, Santana de Parnaíba, que assinara carta de 
intenção de engajamento com os ODS, a fim de possibilitar um futuro melhor a 
toda população da cidade. No documento, o município, que é destaque nacional 
como a 2ª melhor gestão pública do Brasil, comprometeu-se em se esforçar para 
aumentar a prosperidade, promover a inclusão e a sustentabilidade ambiental. 
Com os índices positivos nas áreas de Educação, Saúde e Segurança, a cidade 
sinalizou abranger outras áreas para atingir as diretrizes determinadas pela 
ONU, crescendo de forma sustentável. Esse compromisso do município em prol 
da efetivação dos direitos humanos é válido como um caso a ser analisado. 
Nesse sentido, o estudo das documentações e diretrizes do município, bem 
como de suas ações, sob à luz da Teoria das Representações Sociais, permite 
analisar e elucidar ações adotadas por municípios que desejam cumprir os ODS. 
O objetivo da presente pesquisa é auferir o quanto uma pequena cidade, com 
uma arrecadação não tão significativa quanto a de municípios maiores, pode, a 
partir de ações de gestão pública eficiente, promover os direitos humanos, 
principalmente aos grupos mais vulneráveis, como o que vem ocorrendo na 
cidade em tela, levando-a inclusive a um grande destaque na mídia nacional. 
Como signatária dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, serão 
levantadas as iniciativas que resultaram na construção de uma cidade mais 
inclusiva, solidária e aprendiz, justamente porque um dos destaques do 
município é, justamente, seu desempenho em educação – tendo apresentado 
um dos maiores crescimento no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica do país) na última avaliação. Estudar as práticas da cidade por meio da 
Teoria das Representações Sociais é uma forma de compreender as 
comunicações que permeiam as ações citadinas, bem como as diretrizes que 
conduzem suas ações, a fim de se obterem respostas para um caminho possível 
para a efetivação dos ODS, mesmo em lugares de poder aquisitivo não tão 
significativo, como é a cidade em tela. Conhecer as representações sociais da 
presente cidade sobre direitos humanos e ODS pode contribuir para entender as 
representações que circulam nas comunicações e orientam as ações, podendo 
ser útil ao desenvolvimento de uma prática de gestão que respeite e busque a 



efetivação dos direitos humanos, promovendo valores da dignidade humana, tão 
necessários nesses tempos de colapso social em que nos encontramos, 
mostrando que mesmo com pouco recurso é possível efetivarem-se os direitos 
dos homens. 
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