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RESUMO 

A presente tese propõe-se explicar as lógicas de funcionamento e as transformações atravessadas 

pela rede de defesa dos direitos humanos no Estado do Espírito Santo, ao longo das últimas 

décadas, lembrando que os arranjos estabelecidos tendem a se modificarem durante os conflitos o 

que implica alterações na própria estrutura do confronto. Nesse processo, procura-se mostrar 

como as oportunidades políticas e as estratégias de mobilização influenciam no sucesso das 

ações, por exemplo, na captação de recursos, como dinheiro e influência. Do mesmo modo, a 

dinâmica mobilizatória tende a influenciar no enquadramento da realidade dos militantes. Em 

outras palavras, o conteúdo do confronto não é dado a priori, varia conforme as articulações 

estabelecidas pelas entidades e as contingências do entorno do embate. Dentre as descobertas 

destaca-se a existência de quatro ciclos de confrontos: o primeiro no início dos anos 80, momento 

quando das primeiras mobilizações civis na Grande Vitória durante o fim do Regime Militar, 

marcado pela eclosão de inúmeras entidades dedicadas a garantir os direitos mais básicos para as 

populações da periferia, assim os direitos humanos são enquadrados a partir da justiça social, 

muito em função do apoio da Igreja Católica, dos sindicatos e do movimento estudantil; logo 

após começam os embates contra o crime organizado infiltrado no Estado a constituir um 

ambiente de desmandos e corrupção generalizada no Espírito Santo. Nessa época, o movimento 

volta-se para a defesa da probidade administrativa e combate à impunidade, aproximando-se de 

operadores do direito, com vistas a legitimar suas ações em ações que saem das ruas em direção 

aos tribunais. À medida que tais conflitos perdem força, o movimento assume novo 

enquadramento, dedicando-se ao respeito da Lei de Execuções Penais e ao combate à tortura e às 

más-condições nas prisões capixabas. O último ciclo de confronto refere-se à aprovação e 

execução do Programa Estadual de Direitos Humanos (PNDH) e do Plano Estadual de Educação 

em Direitos Humanos (PeEDH), vistos pelo movimento como potenciais formas de superar os 

estigmas relacionados ao tema. Em fim, tanto as oportunidades políticas surgidas ao longo dos 

conflitos, quanto os recursos disponíveis influenciam as entidades a adotarem estratégias como a 

especialização e ação em redes com vistas ao sucesso em suas ações.   

Palavras-chave: Movimentos Sociais. Oportunidades Políticas. Ciclos de Confronto. 
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ABSTRACT 

This thesis aims to explain the operating logic and transformations over the network of human 

rights organizations in the Espírito Santo (Brazil) over the past decades. Recalling that the 

established arrangements tend to shift along the conflicts which imply changes in the structure of 

confrontation. In this process we try to show how political opportunities and mobilization 

strategies influence the success of the actions, for example, in capturing resources, as money and 

influence. Likewise the dynamic of mobilization tends to influence the framework of the reality 

of militants. In other words the content of the confrontation is not given a priori varies according 

the connections established by the entities and the contingencies surrounding the clash. Among 

our findings we highlight the existence of four cycles of confrontation, being the first in the early 

80's when occurs for the first time civil mobilizations in Grande Vitória during the end of the 

military regime, marked by the emergence of numerous organizations dedicated to ensuring the 

most basic rights to populations of the periphery, for this reason the human rights are framed as 

social justice, much due to the support of the Catholic Church, unions and student movement; 

soon after beginning the clashes against organized crime infiltrated in the State to be a 

malpractice environment and widespread corruption in the Espírito Santo. There is this time 

when the movement act to the defense of administrative probity and combat the impunity, 

approaching law enforcement officers, in order to legitimize their actions, leaving the streets 

towards the courts. As such conflicts lose strength the movement assumes new framework 

dedicated to the respect of the Criminal Law and the fight against torture and the bad conditions 

in capixaba prisons. The last confrontation cycle refers to the approval and implementation of the 

Programa Estadual de Direitos Humanos (PEDH) and the Programa Estadual de Educação en 

Direitos Humanos (PeEDH), seen by the movement as potential ways to overcome the stigmas 

related to the topic. In the end, both the political opportunities that have arisen over the conflict, 

as the available resources influence the entities to adopt strategies such as specialization and 

action networks in order to get success in their actions. 

Keywords: Social Movements. Political Opportunities. Contention Cycles. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente texto apresenta os resultados obtidos por intermédio de quatro anos de estudos 

sobre o associativismo civil, na tentativa de encontrar as lógicas que o regem. Aos leitores 

avisamos que não encontrarão respostas definitivas sobre a temática, mas interpretações acerca da 

realidade estudada. Para entendermos melhor o que se pode esperar da tese convém recorrermos 

às suas raízes etimológicas. Sua origem vem da palavra latina thesis que significa “proposição”, 

ou seja, neste trabalho proporemos algumas explicações, versões a respeito do objeto posto em 

tela.  

Em geral, ao que se propõe uma pesquisa científica? As respostas possíveis são vastas, 

vão de desencobrir a verdade velada por detrás do senso comum ordinário1; debater questões 

pertinentes à sociedade2; até colocar-se no caminho do conhecimento das diferentes maneiras 

como a realidade é elaborada e interpretada pelos indivíduos3. Creio que, de certo modo, todas 

essas respostas são, em alguma medida, verdadeiras, mas nenhuma consegue exclusivamente 

explicar o significado da escrita desta tese.  

De fato, a pesquisa científica produz um saber diferenciado sobre os fenômenos sociais. 

Saber que, obviamente, não é o único, basta recordarmos os conhecimentos tradicionais que 

conferem sentido ao mundo para certas populações. Contudo, ao contrário desses, ela permite 

lançar luz sobre a forma como os indivíduos se relacionam, pois, por mais livres que sejamos, 

existem determinantes estruturais dadas pelas sociedades a pesarem sobre nossas escolhas, e 

identificá-los é uma as atribuições do fazer ciência4.  

                                                   
1 Podemos citar dentro dessa corrente de pensamento platônica em que o conhecimento traz luz (ciência) àquilo que 

estava no escuro (senso comum). 
2 Algo de certa forma pretendido pela Escola da Teoria Crítica alemã, pois, para os seus pensadores, o conhecimento 

científico deve contribuir no questionamento da realidade.  
3 Grosso modo, o pensamento de Weber, Simmel e os autores do interacionismo simbólico da Escola de Chicago em 

destaque Erving Goffman.  
4 Nossa concepção de Ciências Sociais, de certa forma, aproxima-se de autores tais como: Bourdieu e sua teoria dos 

campos, os quais são elaborados a partir das interações entre os indivíduos dentro da história, constituindo modos 
de agir estáveis e, até certo ponto, previsíveis (habitus) que, embora resistentes, quando objetivados, abrem-se à 
possibilidade da transformação. Assim como Elias para quem as condutas sociais podem ser explicadas apenas 
quando vistas da perspectiva das “configurações” que assumem em função do jogo de relações dos indivíduos. Por 
isso tudo, adotamos uma postura relacional na condução deste estudo, porque embora as estruturas pesem nas 
decisões cotidianas de cada um de nós, não somos reflexos mecânicos da sociedade da qual fazemos parte. 
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Embora não tenhamos controle sobre as implicações dos nossos trabalhos, haja vista 

poderem ser apropriados de diversas maneiras e servir a propósitos inimagináveis, por exemplo, 

justificando um tipo de intervenção do Estado ou fortalecendo as demandas de um movimento 

social, esperamos minimamente provocar alguns debates acerca do modo como a relação entre as 

entidades da sociedade civil e o Estado, na maioria das vezes, é vista. Esperamos romper o 

maniqueísmo que subjaz à ideia de serem dimensões incomunicáveis da vida social.  

Mas, então, o que esta thesis tem a dizer? Propomos aqui fornecer uma interpretação, 

sobre a dinâmica de mobilização do movimento de direitos humanos no Estado do Espírito Santo, 

ao longo de seus inúmeros confrontos; explicar as lógicas que guiam as escolhas dos militantes 

no sentido de abraçar a formação de redes como estratégia de combate. Consequentemente, 

esperamos provocar um debate sobre os limites da sociedade civil, percebendo-a não como uma 

dimensão completamente afastada do Estado, mas próxima a ele. Fazemos isso, dando a palavra 

àqueles dedicados a sustentar tais iniciativas, compreendendo suas perspectivas, contudo, sem 

assumir irrefletidamente suas posições.  

Trata-se de submergir no jogo de relações constitutivo da rede de movimentos de defesa 

dos direitos e, a partir daí, extrair padrões de interações, por meio dos quais sejamos capazes de 

explicar como é possível aquela ordem das “coisas”. Não pretendemos anunciar leis gerais sobre 

o fenômeno do associativismo, pois isso seria presunçoso e irrelevante, haja vista as estruturas 

que facilitam ou restringem a ação dificilmente se repetirem da mesma maneira em outros 

contextos. Porém, acreditamos que as proposições feitas aqui tenham condições de serem 

comparadas com outras pesquisas na construção do retrato do associativismo brasileiro, 

evidenciando as semelhanças e diferenças entre as diversas realidades.  

Evitamos ao máximo exercer uma postura normativa a ditar como deveria ser ou não o 

movimento, pois não cabe ao pesquisador o papel de juiz do modo de agir das organizações. Ao 

invés, propusemo-nos estudar o associativismo capixaba, deixando que ele nos contasse sobre si, 

e, a partir daí, explicarmos seu funcionamento. Procuramos manter-nos fieis às técnicas de coleta 

e análise de dados estipuladas no desenho, mesmo que, em alguns momentos, os resultados 

contrariassem nossas hipóteses iniciais.  

Nossa relação com os entrevistados ao longo de toda a pesquisa foi clara, pois, desde o 

princípio, mostramos que não estávamos ali para emoldurar ou escarnecer os militantes, mas, 

sim, entender as lógicas por detrás das suas ações, sem julgamentos de valor. Tal atitude facilitou 
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nossa entrada na rede, e assim a cada nova entrevista, outras se tornavam possíveis. Mesmo que 

não tenhamos entrevistado cada um dos militantes da rede, o material coletado permitiu dar uma 

visão relativamente ampla e concisa sobre as transformações do arranjo e as disputas em seu 

interior.  

Isso posto, organizamos a tese da seguinte maneira: este constitui-se o primeiro capítulo 

desta tese e traz suas linhas gerais; no segundo, apresentamos nossos pressupostos teóricos e 

metodológicos, ou seja, o desenho de pesquisa por intermédio do qual problematizamos 

teoricamente o universo empírico; no terceiro capítulo, as atenções voltaram-se ao referencial 

teórico, indispensável para compreender as nossas análises; o quarto, cravado na empiria, foi 

dedicado a explicar o modo como as oportunidades e restrições políticas influenciam na 

mobilização civil e quais são os recursos e estratégias de luta adotadas pelas organizações. No 

quinto, trouxemos alguns sociogramas e quadro da rede, possibilitando ao leitor identificar os 

laços de proximidade estabelecidos entre as entidades, tendo assim uma visão geral do universo 

relacional em jogo, além disso, abordamos os enquadramentos desenvolvidos pelas entidades na 

definição do que são os direitos humanos desde os anos 80. No último, apresentamos nossas 

considerações finais sobre este estudo. 

Com vistas a guiar o leitor, descrevemos de maneira sumária os principais pontos em cada 

capítulo. No segundo, apresentamos a questão norteadora da investigação, a saber: como se 

articula ao longo do tempo a rede de organizações de defesa dos direitos humanos no Espírito 

Santo? A partir daí explicamos os objetivos, métodos de coleta e análise de dados. Mostramos 

que, a despeito da objetividade científica, existem dimensões no trabalho do cientista que são 

permeadas por seus valores e visão de mundo, por exemplo, a escolha do tema. Isso porque 

geralmente optamos por aquele que nos diz respeito, deixando para trás um universo incalculável 

de alternativas.  

Para justificarmos nossas escolhas, reconstruímos o itinerário de pesquisas desenvolvidas 

pelo autor, iniciadas com seus estudos sobre a relação entre reconhecimento social e 

intersubjetivo, como elementos motivadores para os jovens entrarem em conflito com a lei: em 

seguida retomamos a dissertação versada sobre a capacidade dos conselhos municipais em captar 

as demandas do cotidiano dos indivíduos levando-as ou não até o núcleo de poder do Estado. 

Dessa forma, a presente tese é o resultado da junção tanto das questões não explicadas nos 

trabalhos anteriores, quanto das imposições empíricas sobre nossos interesses de pesquisa.  
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Assim, depois de muitas idas e vindas, da teoria ao campo, focamos nas organizações que 

militam na defesa dos direitos humanos no Estado do Espírito Santo, interessados em entender 

como são estabelecidas suas articulações, como são definidos seus enquadramentos temáticos, as 

razões que levam certas entidades a aproximarem-se de umas e não de outras. Tudo isso, porque 

percebemos variações no entendimento do que são os direitos universais, indo da justiça social 

até a proposição de políticas públicas. Como o leitor poderá perceber nas páginas que se seguem 

procuramos cobrir as transformações pelas quais passou o movimento de defesa dos direitos 

humanos da sua fase embrionária até o ano de 2014 com a saída dos seus últimos aliados do 

governo do Espírito Santo, ou seja, de modo aproximado procuramos cobrir 30 anos de 

atividades.  

Algumas ganham maior destaque, por exemplo, a luta contra o crime organizado, 

enquanto, outras aparecem mais como apontamentos em direção ao futuro dos conflitos, como no 

caso da efetivação do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos (PeEDH).  Em resumo, 

tentamos explicar as lógicas que regem as interações formadoras da sociedade civil capixaba.  

Aventamos a hipótese de que a manutenção desses tipos de arranjos associativos é 

possível não somente por uma adaptação funcional das entidades, ou seja, cada uma 

desempenharia uma tarefa diferente dentro da rede, mas também, e sem negá-la, graças a 

contínuos processos de enquadramentos interpretativos de seus repertórios de ação. Isso dentro de 

um cenário marcado por oportunidades e restrições políticas que influenciariam diretamente no 

acesso a recursos. Assim, as redes podem ampliar as possibilidades de recrutamento de novos 

militantes, obtenção de dinheiro e influência, bens indispensáveis ao sucesso das iniciativas.  

Tornam-se objetivos desta pesquisa mapear as articulações das entidades, com vistas a ter 

uma visão ampliada da rede; reconhecer os processos de enquadramento interpretativo e as 

tensões que envolvem a definição dos conteúdos dos direitos humanos; perceber os valores por 

detrás das orientações do arranjo, que influenciam suas estratégias; reconhecer as transformações 

nas oportunidades políticas pela qual a rede passou, tais como mudanças de governos, 

criminalização do movimento e a falta de recursos e o seus impactos na militância.  

Para atender tais objetivos, foi indispensável desenvolver estratégias capazes de captar a 

realidade empírica assim como elaborar ferramentas que nos permitiram analisá-la. Nesse 

processo, valemo-nos da combinação de duas técnicas de coleta de dados: (a) entrevistas com 12 
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(doze) militantes-chave5, por intermédio dos quais pudemos entender o processo histórico de 

construção do movimento; e (b) pesquisa documental6 por meio da cópia das atas do Conselho 

entre os anos de 19997 e junho de 2014. Isso nos possibilitou identificar e comparar as nuances 

do entendimento dos direitos humanos.  

Quanto ao tratamento desses dados, conjugamos duas técnicas, a saber, análise relacional 

e de redes, com isso as explicações ultrapassaram a mera descrição e ganharam em profundidade, 

pois nossa argumentação ocorreu em dois níveis analíticos – o da ação individual dos militantes e 

o da estrutura da rede. Desse modo, superamos as limitações de cada um, enquanto a análise 

relacional tocou nas especificidades culturais da outra, permitiu uma visão mais completa das 

conexões que constituem a rede. 

Em nossa perspectiva não há disjunção entre a teoria tomada como referência na 

explicação do objeto e as técnicas de análise, pois a Análise de Redes Sociais está atenta a 

questões estruturais dos fenômenos, preocupação igual a dos autores do Processo Político, 

quando consideram de extrema relevância as estruturas políticas e econômicas8 na formação de 

organizações civis. Por sua vez, a Análise Relacional estende o braço para o conceito de 

enquadramento interpretativo9 (frames), pois tanto a definição do conteúdo dos direitos humanos 

quando as estratégias de mobilização constituem-se na rede.  

Por fim, fizemos um sucinto debate acerca das dificuldades envolvidas na escrita da tese, 

porque a divulgação das descobertas é tão importante quanto à pesquisa, destarte é preciso saber 

apresentar os achados de maneira clara e objetiva sem ser superficial e simplório. Tal cuidado é 

importante, porque às vezes os pesquisadores encontram dificuldades em ordenar na forma de 

texto todo o processo de investigação.  

                                                   
5 Ao longo do texto citamos nominalmente os entrevistados, salientamos que fomos autorizados verbalmente para 
isso como pode ser constado nas gravações.   
6 Também utilizamos notas públicas do Conselho Estadual de Direitos Humanos (CEDH), informativos do Centro de 

Apoio aos Direitos Humanos (CADH) e uma revista comemorativa aos 15 anos do Conselho.  
7 Embora do ponto de vista legal o Conselho exista desde 1995 só encontramos registros de atas a partir de 1999. 
8 Neste momento, convém destacarmos autores importantes dessa corrente de pensamento, entre eles Sidney Tarrow, 

Doug McAdam e Charles Tilly para os quais aspectos da estrutura social influenciam decisivamente na capacidade 
de mobilização dos militantes, por exemplo, abertura política, diminuição da repressão estatal e apoio de aliados 
estratégicos. 

9 Os frames são os enquadramentos dados a determinadas bandeiras lutas, resultado muitas vezes de disputas internas 
ao movimento, por exemplo, o que é considerado direitos humanos variará, conforme é entendido pelos militantes, 
portanto não existiria um conteúdo único já dado de antemão à organização. Mayer N. Zald e John D. McCarthy 
são autores importantes para compreendemos melhor o exposto acima. 
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Com base no desenho de pesquisa e no universo empírico a ser explorado, apresentamos 

no terceiro capítulo os referenciais teóricos por intermédio dos quais explicamos o objeto. Em um 

primeiro momento, abordamos o conceito de oportunidades políticas como elemento 

condicionante para as mobilizações populares. Assim, para McAdam (1996), as oportunidades 

podem ser categorizadas quanto à abertura ou ao fechamento político das instituições 

governamentais, ou seja, a capacidade delas em reconhecer as demandas vindas da sociedade, 

assim como sua disposição para dialogar com a sociedade civil. A estabilidade dos alinhamentos 

políticos das elites que controlam o Estado, a depender da situação, poderia permitir rupturas e 

brechas para ações civis. Considera-se também importante a presença ou não de elites estranhas 

ao poder estabelecido, bem como, a propensão do Estado em usar da repressão por meio da 

violência policial ou por meio de mecanismos institucionais de perseguição política. 

Quando os indivíduos percebem essas oportunidades, as possibilidades de se organizarem 

aumentam, pois os riscos e custos envolvidos com a mobilização diminuem e, caso fracassem, as 

consequências não serão elevadas. Os movimentos também são capazes de gerar as condições 

para o conflito, na medida em que grupos mais corajosos assumem a vanguarda das ações 

desafiando e expondo as fraquezas dos adversários. Isso incita a que outros sigam seus passos 

dando início a ciclos de confronto.  

Nas ações cotidianas, as organizações, na maioria das vezes, recorrem ao repertório de 

estratégias disponíveis àquele contexto para fazer frente aos seus opositores, porque os modelos 

de ação desenvolvidos em confrontos anteriores não são esquecidos ou tornados exclusivos de 

uma entidade específica. Eles são incorporados a um arcabouço comum, disponível a todas elas. 

Contudo, quando um determinado conjunto de práticas é utilizado rotineiramente sua eficácia 

diminui, pois os adversários saberão como lidar com elas, estabelecendo contraofensivas. 

Abordamos também as restrições erguidas para dificultar a formação de movimentos 

sociais seja pelo Estado, seja pelos adversários da própria sociedade civil. Porém, a realidade é 

cheia de zonas de sombra, pois, ao mesmo tempo em que os governos criam limitações, algumas 

entidades buscam nele recursos para sua sobrevivência. Do mesmo modo, não é raro haver 

competição entre elas mesmas pelos financiamentos públicos. Portanto, os limites entre uma 

dimensão e outra nem sempre são nítidos, como veremos. 

Embora muitas entidades compartilhem bandeiras, por exemplo, dos direitos humanos, 

isto não significa que os tratem da mesma maneira, cada qual encontra enquadramentos diversos 
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para o tema. Enquanto uns focam em questões dos direitos internacionais, outros se dedicam à 

busca por justiça social. Desse modo, cada qual apresenta um enquadramento particular para a 

sua causa, mas, na medida em que o confronto transcorre, o frame pode se transformar. Em 

outras palavras, a realidade passa a ser lida de outro modo, levando a modificações nas 

estratégias de ação adotadas pelas organizações.  

Ainda neste capítulo, dedicamos uma seção a outras interpretações sobre as dinâmicas 

associativas que não as priorizadas neste trabalho, como as de Jeffrey Alexander (1998) o qual dá 

ênfase maior ao universo simbólico e seus significados nos confrontos políticos e pouca 

importância à dimensão institucional do conflito. A crítica que podemos fazer a essa 

interpretação é sua confiança exagerada nas trocas comunicativas dos indivíduos, como se todos 

os litigantes estivessem dispostos a estabelecer entendimentos mútuos.  

Por fim, realizamos um panorama histórico sobre os movimentos sociais no Brasil, para 

mostrar que, às vezes, algumas interpretações sobre o surgimento de um grupo de contestação 

não está necessariamente ligado exclusivamente a uma determinada situação de injustiça ou 

vexação, mas à existência de oportunidades políticas a favorecer a mobilização. Tratamos ainda 

do fenômeno das redes que começaram a despontar no fim dos anos 80 e início dos 90, inovando 

o modo de ação da sociedade civil.  

Iniciamos o capítulo IV, eminentemente teórico, com a reconstrução do cenário de 

mobilizações pelo qual passava a Grande Vitória no início dos anos 80, quando determinadas 

oportunidades políticas proporcionaram a eclosão de uma série de reivindicações populares por 

condições dignas de vida, haja vista o crescimento exponencial das periferias. Nesse momento, 

surgiram várias associações de moradores nesses bairros que chegaram a formar uma federação 

para representarem-nos. A partir dessas iniciativas, organizaram-se as primeiras entidades 

dedicadas à defesa dos direitos humanos no Estado com destaque para o Centro de Defesa dos 

Direitos Humanos Serra (CDDH-Serra). 

 Para isso acontecer, houve forte apoio de setores mais progressistas da Igreja Católica, 

principalmente ligados à Teologia da Libertação que não só executavam um trabalho de 

proselitismo religioso, mas de formação para a cidadania dos indivíduos. Muitos dos militantes 

por nós pesquisados revelaram que o seu ingresso na política ocorreu por meio da Igreja em 

pastorais e nas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). Explicamos que, em função dessa relação 
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próxima com estes grupos, eles adotaram um enquadramento dos direitos humanos com um viés 

dos direitos sociais de defesa dos pobres. 

Destacamos também o papel da militância estudantil como outra porta de entrada nas 

ações de confronto com as autoridades e de questionamento da ordem estabelecida, por 

intermédio dos diretórios acadêmicos da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e de 

entidades secundaristas. Inclusive desenvolviam em conjunto com o CDDH-Serra atividades de 

conscientização das populações marginalizadas em relação aos seus direitos e da necessidade de 

lutar pela equidade social. São esses mesmos militantes que, alguns anos depois, comporiam as 

fileiras dos movimentos de direitos humanos, e contribuiriam no surgimento do Partido dos 

Trabalhadores.  

O movimento ganhou forma, à medida que seus confrontos foram travados, geralmente 

contra o Estado. Ao mesmo tempo, as demandas vindas da sociedade levaram-no a enfrentar o 

crime organizado que estava infiltrado dentro dos Três Poderes, desmontando a máquina pública, 

e instaurando um clima de impunidade e medo no Espírito Santo. Muitos militantes, políticos e 

juízes foram assassinados, com isso erguiam-se sérias restrições contra a mobilização, pois o que 

passava a estar em jogo era a própria vida dos desafiantes. Apoiados, porém, em parceiros 

nacionais, por exemplo, o Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) e o Ministério 

Público Federal, conseguiram levar o confronto adiante. Em função dessa situação, fica evidente 

a importância da construção de uma rede com parceiros posicionados para fora das fronteiras 

regionais, capazes de sustentar a pressão.  

Isso ficou ainda mais claro, quando antigos aliados que, anos mais tarde, venceram as 

eleições para o governo do Estado, deixaram seus cargos, e o grupo político que assumiu criou 

sérios impedimentos às atividades do movimento por meio de restrições de toda ordem, acirrando 

o confronto, principalmente quando as atenções das entidades se voltaram às violações sofridas 

pelos encarcerados. O caso mais emblemático de contraofensiva estatal para desmobilizar a 

militância deu-se em relação à militante Isabel, membro da Pastoral Carcerária, acusada de 

orquestrar queima de ônibus e assassinato de policiais. Acusações mais tarde arquivadas por falta 

de provas, mas que desestabilizaram o movimento. 

Evidenciou-se uma constante tensão entre a sociedade civil, o governo e outros 

adversários fora do Estado, cada qual pensando em estratégias capazes de garantir a sua vitória 

no confronto. O movimento de direitos humanos optou por ações que iam das manifestações de 
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rua até notas públicas e ofícios com a intenção de chamar a atenção do público em geral para o 

tema e, quem sabe com isso, conquistar novos militantes para a causa. Por seu turno o governo 

cerceou as visitas do CEDH às cadeias, cortou seus recursos e criminalizou os militantes. Trata-

se de um cabo de guerra no qual individualmente as organizações não conseguiriam puxar, mas 

em conjunto equiparam-se à força do Estado. Além do que é preciso pensa-lo em toda sua 

diversidade, pois setores dele, em alguns momentos, tornaram-se aliados do movimento. 

Nos últimos anos, identificamos a tendência das organizações civis em aproximarem-se 

de operadores do direito tanto civis, como o Coletivo Fazendo Direito, quanto estatais, a 

Defensoria Pública. Isso é importante para o movimento, pois em uma sociedade marcada pela 

judicialização das interações, tais parceiros fornecem a legitimidade necessária para questionar e 

cobrar o Estado, quando violações são percebidas. Além disso, estabelecer alianças com 

entidades que possuem contatos internacionais, como a Conectas, também pesa nas disputas, haja 

vista a denúncia feita pelo CEDH, na Organização das Nações Unidas (ONU), contra o Governo 

do Estado em relação às péssimas condições das cadeias. 

Tais conexões ampliam os recursos disponíveis ao movimento seja dinheiro, mão de obra, 

ou influência, sem os quais a sobrevivência de qualquer iniciativa está fadada ao fracasso. Então 

em um cenário em que eles são escassos, as alianças não só dividem o peso do fardo, mas 

garantem o acesso aos bens àquelas entidades que não os possuem. Como se verá no penúltimo 

capítulo, tal fenômeno impacta decisivamente nas estruturas de mobilização. 

 Uma vez que as entidades não possuem todos os recursos necessários à mobilização 

precisam desenvolver estratégias para continuarem ativas. Inferimos que a formação de redes não 

se dá simplesmente pelo fato daquelas compartilharem uma mesma visão de mundo e valores, 

como se as bandeiras de luta em comum fossem por si critérios suficientes para garantir a coesão 

entre elas. Embora, a existência de pontos de convergência temática facilite a aproximação, 

sobressaem-se os imperativos práticos para a união. Assim, às vezes, uma entidade não possui 

advogados, porém conhece outra que pode prestar tal assistência jurídica. Acreditamos que tais 

urgências interfiram diretamente na sorte do arranjo.  

A formação da rede influencia diretamente nas atividades de cada parceira, pois 

identificamos a existência de um fenômeno, que poderíamos chamar de “especialização”. Haja 

vista a escassez de recursos e a possibilidade de entabular parcerias, as organizações passam a se 

dedicar quase exclusivamente a um tipo de atividade. Assim, se olharmos a rede como um todo, 
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teremos a impressão de ser um movimento único divido por tarefas. Existem aquelas 

especializadas nas questões legais (Coletivo Fazendo Direito), outras na formação dos militantes 

(UFES), as que gerenciam os projetos governamentais (CADH) e ainda o CEDH que funciona 

como a caixa de ressonância do movimento, tornando as demandas audíveis a toda a sociedade.  

Dessa forma, os arranjos em rede não só fortalecem as organizações, pois os recursos de 

uma tornam-se disponíveis às demais, mas diminui a necessidade dessas em assumirem uma 

estrutura administrativa grande, o que de fato as inviabilizariam. Com vistas a tornar isso mais 

claro, apresentamos alguns sociogramas que dão uma visão estrutural do movimento, indicando 

os principais laços de cada entidade com destaque para as participantes do Conselho, porque 

teoricamente essas são as mais articuladas e estáveis.  

Encaminhando-nos para o final do texto, mostramos como, em cada momento, acontecem 

as transformações nos frames (enquadramentos), e a relação deles com os ciclos de confronto 

desenvolvidos pelo movimento de direitos humanos. Pois a depender da forma como eles são 

interpretados, as estratégias de ação se alteram. Fica relativamente claro que, ao invés de um 

clima de consenso, as decisões são envoltas em uma nevoa de tensão permeada de conflitos. 

Corrobora nossa proposição o fato que, desde os anos 80, o movimento passou por quatro ciclos 

de confronto, e, em cada um, novos parceiros foram mobilizados, outras estratégias 

desenvolvidas e houve mudanças significativas no enquadramento dos direitos.  

Buscamos nestas páginas fornecer aos leitores um panorama geral dos assuntos 

problematizados ao longo da tese, guiando-os por entre os labirintos que se seguem, 

independentemente da nossa acuidade na construção do objeto, na escolha dos referenciais 

teóricos e metodológicos e, por conseguinte, na realização a contento da investigação. Devemos 

considerar o fato que aspectos da realidade sempre escapam à nossa percepção. Ao invés de isso 

gerar frustração, tal fenômeno é motor para continuarmos estudando as dinâmicas sociais e, por 

que não dizer, rever nossas interpretações sobre elas. 

 
  



29 
 

2 FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS PARA A COMPREENSÃO DO 
ASSOCIATIVISMO CIVIL CAPIXABA  

A elaboração de uma tese envolve minucioso trabalho de lapidação do objeto de estudo, 

com vistas a torná-lo o mais compreensível possível10. Partimos do rascunhar incansável do 

desenho da pesquisa, seguido pela elaboração das hipóteses explicativas para o fenômeno, e as 

incontáveis idas e vindas ao campo para coletar informações até chegarmos à análise dos dados. 

Enfim, um trabalho de explicação das relações constitutivas da realidade social, na maioria dos 

casos encoberta pela familiaridade proporcionada pelo cotidiano. “Pesquisar é fazer vir à tona o 

que se encontra, muitas vezes praticamente na superfície do vivido” (SILVA, M. 2011, p. 15). 

Embora pareça não se trata de descobrir a verdade, mas de propor uma interpretação válida dos 

fenômenos estudados. 

Com vistas a facilitar o entendimento da investigação e das escolhas por nós adotadas ao 

longo da tese, apresentamos de forma breve o nosso itinerário acadêmico, para mostrar ao leitor 

nossas motivações, aquilo que nos move em direção à temática em foco, como também as 

dificuldades empíricas relacionadas ao ato de pesquisar. “O estudo deve fornecer elementos para 

a verificação e a contestação das hipóteses apresentadas e, portanto, para uma continuidade 

pública. Esse é o requisito fundamental” (ECO, 1977, p. 23). Alguns desses elementos podem ser 

encontrados em nossa jornada acadêmica.  

Além disso, as descobertas científicas não são mérito individual do pesquisador, 

pertencem igualmente ao ambiente de debates no qual se insere, isto porque somos amparados 

por acervos de pesquisas que nos servem de ponto de partida, e guiam nosso olhar sobre o mundo 

social. Realizam uma triagem mostrando quais conceitos são relevantes ou não em um 

determinado contexto. Apesar de certa afinidade com determinado universo conceitual, às vezes 

ele não é útil na compreensão do nosso objeto.  

Atentos aos desafios postos pelo trabalho aqui proposto, na próxima seção discutiremos 

em pormenor como nos interessamos por estudar a rede formada por organizações dedicadas à 

defesa dos direitos humanos no Espírito Santo.  

                                                   
10 Nisso o trabalho do cientista aproxima-se do artesão, pois ambos encontram diante de si a matéria-prima em estado 
bruto e sem forma, a qual ganhará contornos claros à medida que se debruçam sobre ela, retirando-lhe os excessos, 
fazendo vir ao mundo algo único. 
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2.1 O PROCESSO DE DEFINIÇÃO TEMÁTICA 

No princípio, qualquer investigação é apenas um conjunto de ideias, desejos na mente do 

pesquisador, elaboradas em função de vários fatores, entre os quais destacamos: seu 

conhecimento do campo empírico, por exemplo, algum entusiasta de organizações da economia 

solidária poderia ter interesse em estudar essas ideias; a participação em pesquisas anteriores que 

cativem a atenção e as leituras do estudioso; e ainda os debates com colegas, além de sua própria 

visão de mundo que conforma a realidade à sua volta. 

Essas são apenas algumas situações que desencadeiam uma pesquisa. Dessa forma, o 

mundo ao redor do cientista é fonte infinita de possíveis temas e objetos de estudo, haja vista a 

liberdade irrestrita de escolha. O cientista é livre para estudar o assunto mais interessante para si. 

Lembra-nos Weber, (1982, p. 94) sobre o conflito existente entre ideias valorativas e neutralidade 

axiológica, que não há conhecimento da realidade sem pressupostos, ou seja, a produção de 

conhecimento está estreitamente relacionada com a forma de como enxergamo-la:  

A tentativa de um conhecimento da realidade livre de pressupostos apenas 
conseguiria produzir um caos de juízos existenciais acerca de inúmeras 
percepções particulares. [...] Este caos só pode ser ordenado pela circunstância 
de que, em qualquer caso, unicamente um segmento da realidade individual 
possui interesse significativo para nós, posto que só ele se encontre em relação 
com as idéias de valor culturais com que abordamos a realidade.  

Logo, as pesquisas científicas em geral, e a nossa não é diferente, nascem da escolha 

pessoal do investigador que, de um universo infinito de possibilidades, elege este ou aquele 

objeto. No nosso caso, escolhemos estudar o fenômeno das interações entre organizações da 

sociedade civil que têm por resultado a formação de redes. Tentamos entender as lógicas 

associativas que as atravessam e determinam seu modo de ação.  

Se prestarmos atenção, o problema da objetividade não está no livre arbítrio da definição 

temática, porque nossa história orienta nosso olhar e realiza uma triagem dos possíveis objetos. 

Dito de outro modo, a dedução surgida de nossas vivências contribui no intuito de não 

abraçarmos projetos irrealizáveis que não encontram fundamento empírico. Essas vivências 

ajudam-nos a ordenar os pensamentos, procurar possíveis causas e sentidos para a existência de 
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um fenômeno, assumem papel central na formulação de hipóteses. Em resumo, a pesquisa só tem 

sentido dentro do nosso mundo valorativo.  

Além disso, Santos (1995), ao comentar sobre as transformações paradigmáticas sofridas 

pelas ciências nas últimas décadas, ressalta o fato de que toda produção de conhecimento carrega 

consigo uma dimensão de autoconhecimento do pesquisador, pois, ao descobrir os porquês de um 

determinado fenômeno, passa a entender melhor seus próprios valores, seus costumes e suas 

crenças. Entende o mundo e a si mesmo.  

Os valores do pesquisador de certa maneira fazem-se presentes nos textos e nas pesquisas, 

e estar ciente disso nos permite desenvolver estratégias para controlar tal situação e não ficarmos 

reféns das circunstâncias.  

Hoje sabemos ou suspeitamos que as nossas trajectórias de vida pessoais e 
colectivas (enquanto comunidades científicas) e os valores, as crenças e os 
prejuízos que transportam são a prova íntima do nosso conhecimento, sem o 
qual as nossas investigações laboratoriais ou de arquivo, os nossos cálculos ou 
os nossos trabalhos de campo constituiriam um emaranhado de diligências 
absurdas sem fio nem pavio. No entanto, este saber, suspeitado ou insuspeitado, 
corre hoje subterraneamente, clandestino, nos não-ditos dos nossos trabalhos 
científicos (SANTOS, 1995, p. 53).  

Há certa proximidade entre Weber (1982) e Santos (1995) em relação à neutralidade 

axiológica na ciência normal11, porque ambos reconhecem que os sujeitos responsáveis por 

pesquisas não abandonam (talvez nem o possam) sua visão de mundo, e, de algum modo, ela 

reflete-se em seus trabalhos, às vezes apenas na definição do objeto em outras no trabalho inteiro. 

Isso não deslegitima as descobertas ou coloca “em xeque” a credibilidade do pesquisador, mas, 

sim, faz-nos repensar a separação entre sujeito e objeto.  

Portanto, se na escolha temática não é possível abrimos mão de todos os nossos valores, 

teremos de procurar em outros lugares os critérios de validação dos resultados. Assim o rigor e 

transparência no emprego da metodologia de coleta das informações e análise dos dados, bem 

como a coerência no uso dos conceitos e teorias, na escrita cuidadosa e clara da tese tornam-se 

possíveis salvaguardas da investigação. 

                                                   
11 O conceito de ciência normal está referido em Kuhn (1970) como aquele conjunto de teorias e técnicas de 

pesquisas dominantes e tidas como as únicas verdadeiras em uma época.  
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Uma alternativa interessante para esclarecer a relação sujeito/objeto é reconstruir o 

itinerário de estudos do doutorando, escancarar suas pesquisas anteriores, seus conceitos e teorias 

e também as conclusões alcançadas. Trata-se de uma autoanálise, por intermédio da qual se abre 

a possibilidade de refletirmos sobre o fazer acadêmico. Esperamos conectar a monografia e a 

dissertação, explorando seus desdobramentos sobre a construção desta tese.  

Em nossa monografia de conclusão de curso estávamos interessados em entender qual a 

lógica de ação dos jovens menores de idade que entravam em conflito com a lei mediante as mais 

variadas infrações. Precisávamos perscrutar suas vidas e o modo como enxergavam e 

relacionavam-se com o mundo, isto é, como interpretavam e construíam suas realidades sociais. 

Partimos da hipótese de que o “gatilho da ação” não era exclusivamente a busca por ganhos 

econômicos e materiais, os quais se inseririam no consumo, nem a desestruturação familiar – 

duas interpretações recorrentes em relação à temática – mas, sim, a necessidade de 

reconhecimento interpessoal como sujeitos autônomos. 

Para tanto trabalhamos ao longo de seis meses com um grupo focal composto por oito 

meninos de idades entre 16 e 18 anos internados em regime fechado na Fundação de 

Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul (FASE/RS), na cidade de Novo Hamburgo, 

e mais dois da semiliberdade com os quais exploramos a técnica de História de Vida. Ao fim, 

pudemos perceber que nossas percepções iniciais confirmaram-se em alguma medida, ou seja, a 

necessidade de ser reconhecido estava fortemente presente em seus discursos e práticas.  

Naquela oportunidade, mobilizamos, principalmente, a teoria do reconhecimento de 

Honneth (2003a, 2003b), para quem, apesar da grande importância dada aos aspectos 

intersubjetivos para a consolidação das dimensões de reconhecimento, estes não se dão em um 

vazio espacial nem temporal; pelo contrário, assumem a sua forma a partir da sociedade 

capitalista burguesa que pode ser lida como uma ordem de reconhecimento institucionalizada que 

apresenta três dimensões distintas.  

 A primeira delas seria a esfera do amor, a qual encontra suas bases antes mesmo da 

formação do Estado, e funda-se na relação da mãe com a criança, quando ela vê suas 

necessidades biológicas atendidas pela figura materna, favorecendo o sentimento de 

autoconfiança imprescindível para a interação social na vida adulta. Nesse sentido, também as 

relações baseadas no afeto mútuo, por exemplo, o casamento (forma institucionalizada) ou a 
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amizade (não institucionalizada), expressam o cuidado com o outro, elemento fundante do 

reconhecimento.  

O reconhecimento legal, na forma como o entendemos hoje, orientado a partir do 

princípio da igualdade, é o resultado da formação da sociedade capitalista burguesa, pois, no 

período anterior (Sociedade Medieval), ele estava atrelado à estima social e à honra, portanto não 

disponível a todos os indivíduos. Mas é com a nova ordem econômica e moral que surge a ideia 

de pessoa portadora de liberdade e direitos iguais, merecedora de respeito e deferência, portadora 

de direitos inalienáveis garantidos pelo Estado. O indivíduo passa a ver-se como alguém 

autônomo dotado de direitos iguais independentemente da sua posição social, o que o habilita a 

participar da vida política da sociedade. 

Essa separação entre respeito legal e estima social associada ao desenvolvimento do 

capitalismo deu origem a uma terceira dimensão de reconhecimento: o da autorrealização ou 

realização individual a qual encontra sua base nas formas culturais das sociedades. Desse modo, 

o reconhecimento é materializado na estima cultural mostrada pela sociedade em relação aos 

projetos de autorrealização. Contudo, nas sociedades capitalistas, a realização pessoal encontra o 

respeito e o apoio social somente na medida em que o indivíduo coopera para o desenvolvimento 

econômico da coletividade.  

O reconhecimento na dimensão da estima social nas sociedades capitalistas fica atrelado à 

divisão do trabalho social, pois, quando os interesses individuais não se direcionam aos interesses 

sociais vigentes, muitas vezes não há o reconhecimento esperado. Isso pode desencadear um 

sentimento de injustiça e, por consequência, lutas pelo reconhecimento. “What is distinguished as 

‘work’, with a specific, quantifiable use for society, hence amounts to the result of a group-

specific determination of value – to which whole sectors of other activates, themselves equally 

necessary for reproduction (e.g. household work), fall victim12” (HONNETH, 2003, p. 141). 

Assim a distribuição dos recursos associa-se aos valores estimados pela indústria capitalista.  

O reconhecimento estaria intimamente relacionado ao desenvolvimento de uma 

autorrelação positiva na qual o indivíduo conseguiria se entender como alguém com 

características particulares e autônomo, mas que compartilha, na coletividade, direitos comuns. 

Porém isto só acontece quando há reconhecimento mútuo entre todos.  

                                                   
12 “O que é distinguido como ‘trabalho’, com um específico e quantificável uso pela sociedade, é o resultado de uma 

determinação de valor de um grupo especifico – para o qual todos os setores de outras atividades, por eles 
mesmos igualmente necessários para a sociedade (ex. trabalho doméstico) são vítimas” (tradução livre do autor). 



34 
 

Nesse primeiro momento, nossa atenção estava voltada para os indivíduos do cotidiano e 

seus padrões de interação com vistas a compreender uma determinada ordem de fenômenos. 

Inquietos em descobrir como as demandas dessa população alcançavam a esfera pública, e se 

com isso promoviam discussões e consensos no sentido de estabelecer um conjunto de políticas 

públicas capazes de promover estes jovens à condição de cidadãos, iniciamos a dissertação.  

Para tanto, a pesquisa buscou atravessar o circuito comunicativo pelo qual as demandas de 

reconhecimento dos jovens em situação de conflito com a lei – público do estudo – 

reverberavam, ou seja, como elas eram apreendidas desde os agentes responsáveis sobre sua 

tutela e pela instituição que os abrigava, até chegarem ao Conselho de Defesa do Direito da 

Criança e do Adolescente de São Leopoldo13, espaço de debate acerca das ações a serem 

executadas pelo poder público. Dessa feita, ancorávamo-nos conceitualmente em Jürgen 

Habermas e sua teoria do agir comunicativo e na diferença entre mundo da vida e sistema. Outros 

autores, caros ao nosso debate naquele momento, foram Raichelis (2000), Lüchmann (2002) e 

Avritzer (2007). Tínhamos também a intenção de descobrir como conceitos pensados para 

contexto tão diverso do nosso, por exemplo, esfera pública, reagiria em contato com a empiria. 

 Apresentamos de forma breve do que trata a teoria do agir comunicativo que nos serviu 

de base para a dissertação, e com a qual rompemos em alguma medida na tese, como ainda se 

verá, porque nem todas as organizações da sociedade civil tendem a agir segundo os mesmos 

princípios. 

Por intermédio dessa teoria, Habermas pretendia compreender como o direito e a política 

institucionalizar-se-iam, ao mesmo tempo em que ganhariam legitimidade para impor normas 

coletivamente compartilhadas de convivência, orientadas por uma racionalidade não 

instrumental, mas voltada ao entendimento. As sociedades seriam divididas em duas dimensões, 

uma composta pelo Estado e o Mercado, chamada de Sistema, organizada a partir da 

racionalidade instrumental, respondendo pela reprodução material das sociedades. Dentro dos 

sistemas, não há necessidade de comunicação interpessoal para o seu funcionamento, porque as 

informações fluem pelos meios poder (Estado) e dinheiro (Mercado). Outra, formada pelo mundo 

da vida regido pelas ações comunicativas, responsáveis pela reprodução cultural e a integração 

social. Neste, acredita Habermas, todas as comunicações têm um único objetivo, o consenso 

normativo, a respeito das normas de convivência. Portanto, não cabe ao Estado definir um ideal 

                                                   
13 Cidade localizada na Grande Porto Alegre, cuja população tem em torno de duzentos mil habitantes.  
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de vida boa ou metas sociais a serem alcançadas, deve existir apenas um direito, que garanta 

condições de livre comunicação entre os indivíduos, constituindo e assegurando uma esfera 

pública deliberativa. Esta, por sua vez, seria capaz de pressionar modificações no direito com o 

intuito de controlar as esferas do sistema, para que não imponham sua lógica sobre o mundo da 

vida. 

Nas palavras do próprio Habermas (1997, p. 89): 

[...] as decisões impositivas, para serem legítimas, têm que ser reguladas por 
fluxos comunicacionais que partem da periferia e atravessam as comportas dos 
procedimentos próprios à democracia e ao Estado de direito, antes de passar pela 
porta de entrada do complexo parlamentar ou dos tribunais (e às vezes antes de 
voltar pelo caminho da administração implementadora). Somente então é 
possível evitar que o poder do complexo administrativo ou o poder social das 
estruturas intermediárias que tem no núcleo central se tornem independentes em 
relação ao poder comunicativo que se forma no complexo parlamentar.  

Assim, os próprios sujeitos, deliberando na esfera pública “formada a partir dos contextos 

comunicacionais das pessoas virtualmente atingidas” (HABERMAS, 1997, p. 97), definiriam os 

rumos das escolhas políticas da sociedade, sem, com isso, exercer poder direto sobre o governo, 

porém apontando tendências de seus interesses, as quais, captadas pelos complexos parlamentares 

e pelo direito, regulariam a vida social. Desse modo, a legitimidade das decisões passa a ser 

encontrada no próprio processo deliberativo vazio de valores. 

Pudemos captar as tensões e as ambiguidades desse processo de enfrentamento entre o 

poder comunicativo e o poder administrativo no momento da deliberação pública. Se antes nosso 

olhar recaía sobre os sujeitos do mundo da vida, agora o importante eram as instituições que 

compunham a sociedade civil. Os microfundamentos da sociologia davam espaço para uma 

explicação dos processos que garantem a sobrevivência das instituições e sustentam a democracia 

moderna, ou, os procedimentos deliberativos, vazios de valores culturais e legitimadores da 

ordem consensual. 

Os resultados encontrados colocaram “em xeque” discursos muito recorrentes na literatura 

a respeito da relação entre sociedade civil e Estado, os quais procuraremos também debater no 

restante da tese, pois costumam tratar o assunto de forma maniqueísta, pondo a primeira no polo 

das virtudes democráticas e da participação política, e o segundo no papel de sistema 
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administrativo racionalizado e burocratizado14. Ao adotar-se essa perspectiva não se percebe a 

diversidade dos padrões de associação e lógicas de ação presentes na sociedade civil nem as 

aberturas do Estado às demandas sociais.  

O problema maior dessa visão é a reificação da sociedade civil e do Estado, sem levar em 

conta as tensões no interior de um e de outro. Acaba-se por reproduzir irrefletidamente discursos 

desconectados do mundo social. Tal disjunção impede-nos de perceber os conflitos e as 

estratégias de ação desenvolvidas pelas organizações, muitas vezes de concorrência. Em muitas 

ocasiões, elas reproduziam a lógica burocrática, presas a miudezas cotidianas e não davam conta 

de expressarem os anseios vindos do mundo da vida. Por sua vez, o Estado procurava manter 

uma postura de escuta, e mostrava-se disposto a negociar a melhor forma de atender aos jovens.  

Desta feita, tornava-se importante adentrar as fábricas da sociedade civil, descobrir como 

as organizações que a compõem interagem umas com as outras, no sentido de desenvolverem 

padrões de ação. Descobrir como as práticas e discursos são forjados e compartilhados, porque 

nem todas operam dentro das mesmas lógicas de mobilização.  

A partir das descobertas da dissertação, resolvemos pensar como as várias organizações 

civis articulam-se e quais tipos de arranjos constituem (ao invés de assumirmos irrefletidamente 

como pressuposto de pesquisa que essas são emancipadoras capazes de dinamizar a esfera 

pública e pautar as agendas governamentais). Assim, resolvemos nos aventurar pelas tramas e 

tensões que atravessam o associativismo civil brasileiro, ir para os “bastidores” da ação, como 

escrevem Gurza Lavalle, Castello e Bichir (2006) na tentativa de explicar sua dinâmica de 

funcionamento.  

Porém, nem sempre conseguimos encontrar na empiria os cenários idealizados de 

investigação. Almejávamos estudar redes de abrangência nacional capazes de articular os mais 

diversos tipos de militantes e entidades que compõem a sociedade civil brasileira. Por isso, 

escolhemos a Rede Brasileira pela Integração dos Povos (REBRIP) como objeto empírico, pois 

apresentava as características que nos interessavam. Após contato com alguns de seus pretensos 

militantes, percebemos a inviabilidade do projeto, pois não havia registros das assembleias, assim 

como poucos se mostravam solícitos em nos atender, inclusive desconheciam a rede, apesar das 

suas instituições constarem na lista de membros da mesma. 

                                                   
14 Para maiores críticas neste sentido ver Silva, K. (2006).  
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Isso nos obrigou a buscar um objeto pesquisável empiricamente, em outras palavras, uma 

rede de cujas reuniões pudéssemos participar, cujos arquivos estivessem acessíveis e os 

participantes abertos a conversar. Investigando sobre as mais ativas no Espírito Santo, deparamo-

nos com a de defesa dos direitos humanos marcada por um histórico de enfrentamento das 

violações dos direitos. A partir de uma visita ao Conselho Estadual de Direitos Humanos, peça 

chave na dinâmica mobilizatória no Estado, conversamos com alguns de seus membros que se 

mostraram solícitos em contribuir com a pesquisa.  

Resolvemos centrar-nos neste mundo, e descobrir como são amarrados seus nós, porque 

alguns são mais fortes do que outros, e como organizações aparentemente díspares aproximam-

se. Assim, propomo-nos a estudar como se forma e mantém-se esta rede, ao mesmo tempo em 

que consideramos seus impactos sobre as práticas, discursos e estratégias de ação e mobilização 

das organizações que a compõem.  

Nesta empreitada, procuramos reconhecer as assimetrias de poder entre as entidades, pois 

nem todas tem a mesma autoridade no momento de enquadrar a realidade, definir os adversários 

e agir. Por isso é indispensável entender a fonte de tal poder, e, da mesma forma, os critérios e 

estratégias de recrutamento da militância e captação de recursos15. Portanto, as trajetórias 

militantes, os repertórios de ação adotados, assim como os ganhos e perdas do engajamento são 

elementos relevantes na compreensão da formação de redes.  

Desse modo, muitas das nossas escolhas são influenciadas pelo próprio universo de 

investigação, assim tentamos equilibrar nossos interesses científicos com as possibilidades 

empíricas. No nosso caso, por exemplo, tínhamos inicialmente a intenção de estudar uma rede em 

que os parceiros mantinham contatos apenas virtuais através da Internet e do telefone. 

Eventualmente, algumas lideranças encontravam-se em eventos comuns.  

Porém, ao mesmo tempo em que tal característica chamava-nos a atenção, tornava 

impraticável a investigação, pois dificultava a inserção na rede e o contato com possíveis 

informantes. Isso nos levou a procurar redes mais palpáveis, como a formada pelas entidades 

dedicadas à defesa dos direitos humanos. Podíamos, assim, manter um contato mais estreito com 

seus participantes, frequentar os encontros e coletar os materiais produzidos pelas entidades mais 

tranquilamente.  

                                                   
15  Esses recursos são necessários para a sobrevivência da entidade, assim como da luta, podendo ser desde dinheiro, 

até tempo disponível para as atividades práticas do cotidiano da organização.  
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Assim, a definição dos rumos da nossa investigação foi o resultado do interesse em 

explicar as dinâmicas mobilizatórias das redes civis atravessada por imperativos práticos. O fato 

de as pessoas desconhecerem seu pertencimento a uma determinada rede revelou-nos que muitas 

existem apenas pro forma, ou com o passar do tempo perdem sua capacidade de mobilização.  

Nas seções seguintes, construiremos com mais detalhes nosso objeto de estudo. 

Objetivaremos as organizações estudadas e as relações estabelecidas entre elas, na procura dos 

seus porquês. Esperamos assim dar conta de apresentar uma explicação válida sobre o fenômeno 

das redes e, de maneira mais ampla, do funcionamento do associativismo civil. Lembramos que 

esse é um caminho sinuoso de idas e vindas da teoria ao campo empírico, demandando do 

investigador tanto conhecimento da literatura envolvida, quanto da empiria, haja vista as 

hipóteses elaboradas no escritório muitas vezes não resistirem ao primeiro contato com a 

realidade.  

2.2 A REALIDADE PROBLEMATIZADA A PARTIR DA TEORIA  

Grosso modo, a realidade é elaborada pelos indivíduos por meio de suas interações 

cotidianas na busca de um ambiente estável onde possam desenvolver suas vidas sem grandes 

sobressaltos. A partir daí, elaboram regras e dão significados às suas ações e, desse modo, o 

mundo passa a ser um lugar compreensível e relativamente seguro.  

Nesse sentido, as instituições aparecem como elemento importante para tal estabilização, 

pois tornam as ações habituais em rotinas tipificadas a serem obedecidas. “As tipificações das 

ações habituais que constituem as instituições são sempre partilhadas. São acessíveis a todos os 

membros do grupo social particular em questão, e a própria instituição tipifica os atores 

individuais assim como as ações individuais” (BERGER; LUCKMANN, 1973, p. 79). Portanto, 

quando vivemos em coletivos, não só o nosso ego influencia nas decisões, mas as instituições e 

as condições estruturais da sociedade em que fomos socializados impõem-nos determinados 

modelos de comportamento.  

Por intermédio da linguagem e da cultura, estabelecemos conexões com os outros, 

conseguimos objetivar nossas experiências e desenvolver-nos subjetivamente, damos ordem ao 

mundo. Além disso, passam a orientar as ações dos sujeitos, pois sabem o que esperar como 
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consequência de seus atos. Assim, ao estudarmos as interações entabuladas pelas organizações da 

sociedade civil, avançamos no sentido de entender o próprio processo de formação da realidade 

social.  

As organizações da sociedade civil objeto de nosso interesse contribuem de maneira 

importante nessa estabilização do mundo social, conferindo sentido às ações dos sujeitos que as 

integram, e ao mesmo tempo provocam mudanças sociais na compreensão da realidade, quando 

transformam o significado de certos conceitos e interações. Fazem isso ao chamar atenção para 

certos problemas despercebidos no cotidiano. Subjaz ao longo da pesquisa uma questão: como é 

possível o associativismo civil voltado aos direitos humanos no Espírito Santo? Trata-se de 

explicarmos como tal ordem social é mantida e/ou transformada.  

Mas antes de nos debruçarmos sobre o campo empírico, é importante aprofundarmos a 

problemática da perspectiva teórica, porque é na relação entre teoria e empiria que os objetivos 

de pesquisa são gestados. Para tanto, neste momento, apresentaremos algumas interpretações 

sobre o conceito de sociedade civil. Esse será nosso ponto de partida conceitual, porque 

precisamos entendê-lo para compreendermos a lógica de funcionamento das organizações que a 

compõem.  

Talvez uma das formulações mais aceitas desse conceito seja a desenvolvida por 

Habermas. Para ele, as sociedades apresentariam duas dimensões distintas: de um lado teríamos 

aquela abarcada pelo Estado e o Mercado, chamada de “sistema”, e de outro o “mundo da vida”, 

espaço cotidiano marcado pela comunicação, no qual os indivíduos procuram alcançar consensos 

mínimos sobre como regular a vida em conjunto – processos garantidos por leis, instituições e 

procedimentos que conferem legitimidade às decisões. É a partir do “mundo da vida” que se 

constitui a sociedade civil, composta por organizações e movimentos aptos a apreender os 

problemas sociais e tematizá-los na esfera pública: 

O seu núcleo institucional é formado por associações e organizações livres, não 
estatais e não econômicas, as quais ancoram as estruturas de comunicação da 
esfera pública nos componentes sociais do mundo da vida. A sociedade civil 
compõe-se de movimentos, organizações e associações, os quais captam os ecos 
dos problemas sociais que ressoam nas esferas privadas, condensam-nos e os 
transmitem, a seguir, para a esfera pública política (HABERMAS, 2003, p. 99).  
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Mas esse não é o único entendimento possível. Por sua vez, a teoria tripartite da sociedade 

civil de Arato e Cohen (1992) apresenta alguns pontos de convergência e de divergência com o 

pensamento habermasiano, isto porque esta é entendida como uma esfera de interação diferente 

da economia e do Estado, com sua lógica própria (convergência). Contudo, para esses autores. O 

agir comunicativo16 (modo pelo qual os consensos são estabelecidos) apresenta três parâmetros 

analíticos distintos para a sua identificação, a saber, pluralidade, publicidade e privacidade. Os 

atores, neste caso, lutam não unicamente para se defenderem dos ímpetos colonizadores do 

“sistema”, mas para influir sobre este, por meio de associações e movimentos – portadores das 

inovações democráticas – com o apoio dos meios de comunicação, ou seja, da esfera pública 

(divergência).  

Nessa leitura, os sistemas político e econômico apresentam espaços de interação com o 

“mundo da vida”, não se mantêm autolimitados. Cohen (2003, p. 10), ao comentar seu trabalho 

com Arato, afirma: 

[...] como traço característico da sociedade civil, procuramos enfatizar o 
potencial crítico desta última no que se refere às normas e projetos, sua 
capacidade de exercer influência na sociedade política e a importância de 
proteger a sociedade civil contra a ‘colonização’ pelo dinheiro ou pelo poder. 

Essas definições de sociedade civil, por um lado apresentam um caráter teórico-

explicativo; por outro, um político-normativo. Isso porque, na mesma medida em que se propõem 

a entender o processo de constituição e legitimação das democracias e dos Estados modernos, 

apresentam-no como o modelo por excelência a ser adotado na busca por consenso e definição 

das decisões políticas.  

Logo, o respeito aos procedimentos decisórios vazios de valores e a tentativa de consenso 

são o que as democracias devem valorizar, se almejam a legitimidade de suas ações, sendo este o 

único caminho aceitável de expressão dos indivíduos organizados. Trata-se do estabelecimento 

de uma esfera pública conectada ao “mundo da vida” pela sociedade civil em que todos possam 

participar em igualdade de condições, orientados pela lógica comunicativa com vistas ao 

consenso.  
                                                   
16   Esse conceito é cunhado por Habermas (2003) para expressar a lógica de ação presente no mundo da vida. Essa 

lógica orienta as ações cotidianas dos indivíduos no sentido do entendimento recíproco e no estabelecimento de 
consensos normativos.  
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A partir desta compreensão, as organizações que lutam pelos direitos humanos teriam a 

tendência de alcançarem entre si um consenso sobre a definição do que são direitos humanos e de 

seus âmbitos de atuação. Uma tentativa de afinar discursos e estratégias de ação. Porém, como se 

lerá nesta tese, a realidade empírica não se apresenta de maneira tão unívoca. 

Há também uma forte crítica a esse conjunto teórico, porque tal realizaria uma disjunção 

entre teoria e realidade empírica, aproximando-se sobremaneira da Filosofia Política em função 

do seu caráter normativo, haja vista, que as elucubrações teóricas muitas vezes não encontram 

relação com as mobilizações cotidianas desenvolvidas pelos atores sociais. Consequentemente, 

algumas pesquisas desenvolvidas no Brasil por autores como Avritzer (2007 e 2008), Lüchmann 

(2002 e 2007) e Dagnino e Tatagiba (2007), que partem desse referencial teórico, acabam por 

incorporar essa dualidade. A normatividade e a certeza da existência de uma sociedade civil forte 

e de uma esfera pública atuante fazem-se presentes em seus trabalhos. Creditam grande 

importância aos procedimentos deliberativos, por exemplo, conselhos de gestão pública, 

orçamento participativo, novas modalidades de representação, como instâncias ativas capazes de 

fazer frente ao Estado e ao Mercado, e não percebem as imbricações entre estes e a 

heterogeneidade da sociedade civil.  

Realizam crítica nesse mesmo tom Gurza Lavalle, Castello e Bichir (2006, 2007) e Silva, 

K. (2006), quando comentam que esses tipos de estudos às vezes caem em certo essencialismo, 

por acreditarem que a sociedade civil por si seja elemento capaz de “democratizar a democracia” 

e garantir a “boa governança”, ou seja, que ela consiga manter-se livre das influências do 

Mercado e do Estado e sobre estes exerça pressão. Além disso, focadas muitas vezes em 

investigações sobre políticas públicas, não prestam a atenção devida às dinâmicas internas da 

sociedade civil entre as suas díspares organizações, esquecem como a ordem social é forjada. Há 

assim uma homogeneização das entidades, como se atuassem sobre os mesmos propósitos e da 

mesma forma:  

Essa perspectiva, no entanto, tem sido objeto de crescentes críticas que 
enfatizam o descompasso entre as prescrições normativas e essencialistas do 
modelo teórico e os atores empíricos que configuram a “sociedade civil” 
brasileira, a qual seria altamente heterogênea e marcada por diversas 
características (clientelismo, autoritarismo, baixa densidade associativa, 
heteronímia ante os atores políticos e governamentais, etc.) que 
problematizariam tal inculcação natural e direta entre associativismo civil e 
democratização (SILVA, K., 2006, p. 3). 
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Em resumo, não se trata simplesmente de negar essa literatura e seus achados como um 

todo, mas levar em séria conta a realidade empírica e, a partir daí, pensarmos a teoria, caso 

contrário, corremos o risco, como nos alerta o autor supracitado, de reificarmos o conceito e 

perdermos de vista a sua capacidade explicativa. A ideia de que todas as organizações 

responsáveis pela sociedade civil brasileira guiam-se quase exclusivamente pela tentativa de 

consenso pode soar como ingenuidade. 

Pelo contrário, as relações entre as entidades são eivadas de tensões e conflitos por 

prestígio, poder e dinheiro. Nelas, a decisão nem sempre é o resultado de acordo comum, mas às 

vezes resultado de um cálculo racional. Isso é possível porque elas não só possuem histórias 

diferentes, mas também almejam objetivos diversos, mesmo que todas se autodefinam defensoras 

dos direitos humanos. Por exemplo, às vezes, ao participarem de redes, algumas desempenham 

“funções” específicas para o funcionamento do arranjo, denotando uma espécie de divisão do 

trabalho social que escapa aos acordos coletivos. Em razão disso, a empiria ganha grande 

relevância no nosso estudo, pois, de maneira um tanto quanto ambiciosa, pretendemos preencher 

algumas lacunas existentes no estudo do associativismo civil brasileiro, sem cairmos na Filosofia 

Política. Para isso construiremos um quadro explicativo das conexões estabelecidas entre as 

várias entidades que dão forma à sociedade civil, por exemplo, movimentos sociais, associações 

de bairros, associações comunitárias, fóruns, coletivos, organizações não governamentais (ONGs) 

etc.  

Quando pensamos inicialmente no tema desta tese tínhamos em mente uma investigação 

que não se limitasse a um simples estudo de caso ou ficasse refém de limites geográficos, mas 

que fosse capaz de generalizar seus resultados. Havia certa ambição explicativa, desenvolver um 

conjunto de enunciados capazes de explicar as lógicas de ação por detrás do modo como a 

sociedade civil no Brasil se organizava. Conforme, comentamos anteriormente, era importante 

para nós romper com as explicações maniqueístas sobre a temática e colocar a nu o 

associativismo nacional.  

Imaginávamos que esses objetivos só seriam alcançados na medida em que definíssemos 

um objeto empírico amplo e robusto o suficiente que, grosso modo, representasse as organizações 

civis brasileiras como um todo. Essa foi uma das razões que nos levaram em um primeiro 

momento a estudar uma rede de âmbito nacional. Porém essa má compreensão da 

representatividade do objeto, como vimos, acarretou muitos dos problemas enfrentados na 
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execução deste trabalho. Acreditávamos que a importância da pesquisa estava diretamente 

vinculada ao tamanho do objeto empírico, então, se nossos objetivos eram grandiosos, aquele 

também deveria sê-lo. Iludimo-nos com as necessidades de inovação e produção científica 

demandas por uma tese. Compreender esse equívoco ajudou-nos a repensar a construção do 

desenho de pesquisa e a execução da coleta das informações e análise dos dados.  

2.3 A DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA  

Foram de grande valia nesse processo de aprendizagem os escritos de Bourdieu (2006) 

sobre a questão da reflexividade nas ciências, em especial na Sociologia. Trata-se de olhar com 

uma lupa os objetos pré-construídos, assumidos por nós como verdadeiros. Pelo contrário, é 

salutar sempre colocar questões mesmo que triviais aos objetos, as quais nos auxiliarão a melhor 

compreendê-los, assim como pensar na sua relação com os elementos que compõem o real. Trata-

se de pensar de maneira relacional o campo empírico.  

Dessa maneira, a relevância de uma pesquisa não está no tamanho de seu tema ou na 

abrangência do campo de investigação, mas, sim, na capacidade do sociólogo em “pôr em jogo” 

teorias muitas vezes consagradas a partir de objetos não necessariamente expressivos; em adotar 

metodologias precisas na apreensão das relações que tecem a realidade, ou seja, trata-se da arte 

de tornar o insignificante em cientificamente válido:  

O cume da arte, em Ciências Sociais, está sem dúvida em ser-se capaz de pôr em 
jogo «coisas teóricas» muito importantes a respeito de objectos ditos 
«empíricos» muito precisos, frequentemente menores na aparência, e até mesmo 
um pouco irrisórios. Tem-se demasiada tendência para crer, em Ciências 
Sociais, que a importância social ou política do objecto é por si mesmo 
suficiente para dar fundamento à importância do discurso que lhe é consagrado 
[...] (BOURDIEU, 2006, p. 20).  

Então nos demos conta de que, para desvendar as lógicas de interação entre as 

organizações constituintes da sociedade civil não era preciso uma rede empiricamente extensa e 

diversificada. Poderíamos alcançar resultado satisfatório problematizando um objeto menor, neste 
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caso as organizações civis que dão forma à rede de defesa dos direitos humanos. Assim, 

apresentamos o estudo de uma das dimensões da sociedade civil capixaba.  

Trata-se de uma rede que transita entre a institucionalidade e a informalidade, pois, na 

medida em que se agrupam ao redor do Conselho de Direitos Humanos, aproxima-se do Estado, e 

seus agentes assumem uma postura previsível e normatizada. Por outro lado, seguem 

desenvolvendo ações nas suas bases independentes, mobilizando indivíduos e outras 

organizações. Apesar dos limites fluídos do arranjo, conseguimos identificar seu núcleo 

articulador, responsável pela definição das estratégias e dos significados das ações.  

Quanto aos desafios e múltiplas configurações que a sociedade civil apresenta, parece-nos 

conveniente dedicar algumas palavras aos percalços que enfrentamos no início da investigação. 

Isso nos ajudará a compreender melhor o aspecto dinâmico das redes.  

A princípio nosso objeto de estudo – a REBRIP – parecia promissora. Após conversa com 

membros de algumas entidades, tivemos a impressão de termos encontrado o eldorado, contudo, 

como os desenvolvimentos posteriores mostraram, tratava-se apenas de ouro de tolo, pois, 

quando começamos o trabalho de coleta de informações através de ligações telefônicas para as 

entidades participantes, em pouquíssimos casos havia alguém que conhecesse tal rede. Quando 

muito se lembravam de ter participado no passado de algumas atividades, mas sem nenhuma 

interação na atualidade.  

A rede não estava mais ativa, encontrava-se em uma situação de letargia, pois os membros 

apenas ocasional e informalmente se encontravam. Além disso, os canais de comunicação 

virtual17 que poderiam ser uma alternativa para superar as distâncias não funcionavam, tampouco 

havia um correio comum para troca de informações. Embora a REBRIP ainda exista, de fato não 

exerce nenhum influência entre seus associados. Por isso, torna-se relevante refletir sobre a 

condição dessa rede, pois não é um caso único, exemplifica o ciclo de mobilização de muitas 

associações, que após anos de atividade se desarticulam. Umas das possíveis explicações para seu 

atual estado de inércia pode estar no fato de seu maior objetivo já ter sido alcançando, tornando o 

arranjo desnecessário.  

A REBRIP nasce em fins dos anos 90, organizando ao redor de si entidades de diversas 

matrizes associativas, ONGs, movimentos sociais, sindicatos, federações de trabalhadores entre 

outras. Seu maior objetivo era lutar contra a assinatura da Área de Livre Comércio das Américas 

                                                   
17 Neste caso nos referimos ao twitter da REBRIP em que não havia nenhuma postagem recente.  
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(ALCA), pois, no entendimento das suas lideranças, ela traria grandes prejuízos aos trabalhadores 

brasileiros, na medida em que produtos mais competitivos entrassem no mercado brasileiro, além 

da desregulamentação das leis trabalhistas. 

Podemos encontrar na teoria dos ciclos de confronto algumas orientações que nos ajudem 

a explicar o fenômeno. Assim, em função dos recursos disponíveis aos atores naquela 

oportunidade, como a ampliação das telecomunicações e o surgimento da Internet, atores 

relativamente distantes puderam estreitar os laços entre si e puderam dar seguimento aos 

confrontos: 

Entendo “ciclo de confronto” como uma fase de conflito acentuado que 
atravessa um sistema social: com uma rápida difusão da ação coletiva de setores 
mais mobilizados para outros menos mobilizados; com um ritmo rápido de 
inovação nas formas de confronto; com a criação de quadros interpretativos de 
ação coletiva, novos ou transformados com uma combinação de participação 
organizada e não-organizada; e com sequências de fluxos intensificados de 
informação e de interação entre os desafiantes e as autoridades (TARROW, 
2009a, p. 182).  

Fica evidente a importância de setores mais mobilizados, como aqueles que dão início aos 

ciclos de confronto, pois, no caso da REBRIP, foram a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e 

a FASE, entidades com históricos de lutas sociais e bem estruturadas, que começaram a rede e, a 

partir de seus contatos, ampliaram o leque de ação para outras com menor poder de mobilização. 

Assim, conseguiram ampliar a luta. Através de canais ativos de comunicação, como um boletim 

mensal, mantinham a rede atuante.  

Na medida em que o confronto avança e os principais objetivos são alcançados, os grupos 

que originaram a ação tendem a desmobilizarem-se em relação à temática e a voltarem sua 

atenção para outras situações. Com isso, levam consigo aqueles atores coletivos que haviam 

trazido. Portanto, quando a proposta da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) é 

abandonada pelo governo brasileiro o ciclo de confronto diminuiu, levando a FASE e a CUT a 

voltarem suas atenções para outras demandas. Por esta razão acreditamos que a rede tenha 

perdido sua força porque nascera para atender a um determinado confronto que não se faz mais 

necessário. 
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Não podemos negligenciar a influencia das transformações no cenário político 

institucional pelo qual o país atravessou com a ascensão do Partido dos Trabalhadores (PT) e 

Lula18 ao poder, enfraquecendo as políticas neoliberais que orientavam as relações econômicas 

do Brasil, alvo das ações da rede. Tarrow (2009b) afirma que as restrições ou, nesse caso, as 

oportunidades políticas19 dos contextos de mobilização influenciam nos rumos da ação. Houve 

um apaziguamento entre os atores do confronto, o que ajudou a tornar a rede obsoleta.  

Isso mostra que as redes tendem, em algum momento, a transformarem suas estratégias de 

atuação, pois, como o caso da REBRIP demonstra, mesmo com as crescentes inovações 

tecnológicas a ampliar cada vez mais o contato entre os indivíduos, isso não é suficiente para 

manter as organizações atuantes, ainda mais quando é necessário rearticular os contatos e 

estabelecer novos objetivos de luta. Diani (1999) afirma que, para alguns grupos, o contato 

permanente e presencial é indispensável para a continuidade da mobilização, haja vista a natureza 

de sua mobilização. 

Por essa razão, a “natureza” do modelo associativo deve ser levada em consideração 

durante a análise, por exemplo, se é um movimento social ou ONG, além disso, existem variáveis 

estruturais relacionadas à quantidade de recursos, abertura política do Estado para as demandas 

da sociedade civil, postura dos meios de comunicação, cultura política da sociedade entre outras 

que influenciam diretamente no sucesso ou fracasso da entidade.  

Depois de verificada a impossibilidade de estudar tal rede, redesenhamos nosso projeto de 

pesquisa, contudo sem perder o interesse na investigação do funcionamento deste modelo de 

associação. Na definição do objeto empírico, conjugamos duas variáveis indispensáveis, a saber, 

organizações que desenvolvem ações conjuntas e trocam experiências de mobilização e que 

atuem efetivamente na defesa dos direitos humanos. Nossa entrada na rede capixaba se deu por 

meio do CEDH20 produto do movimento de direitos é uma de suas faces mais importantes. 

Resultado do confronto de uma série de organizações que lutam pela defesa da vida em suas 

várias dimensões. Deste modo haveria pelo menos um espaço onde boa parte das entidades se 

encontra regularmente e com arquivos sobre a história dos confrontos disponíveis à consulta.  

                                                   
18   Luis Inácio Lula da Silva (PT), presidente do Brasil entre 2002 e 2010.  
19   No próximo capítulo desenvolveremos o conceito de oportunidade política em pormenores, mas em linhas gerais 

refere a condições estruturais da sociedade que motivam os indivíduos a se engajarem em confrontos políticos.  
20   Ver, no Anexo I, todas as composições do CEDH, desde sua criação. Nosso objetivo, com isso, é dar a dimensão 

da rede. 
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Optamos por uma rede cujo contato face a face entre seus integrantes fosse regular, e estes 

se conhecessem pessoalmente, cujas lutas não se reduzissem a atividades pontuais, por exemplo, 

a campanha contra a ALCA, mas possuíssem uma agenda de ação. Acreditamos que tais critérios 

garantam a solidez necessária ao objeto a permitir investigá-lo. Assim, a partir desse contato 

contínuo, haveria a possibilidade efetiva de trocas de repertórios de ação, por meio das quais os 

parceiros de interação aprenderiam não só novas estratégias de enfrentamento e problematização 

da realidade, mas transformariam a própria compreensão da sua atividade, surgindo novos 

frames21 de ação.  

Com vistas a deixar claro nosso objeto é uma rede de organizações dedicadas à defesa dos 

direitos humanos e que atua em rede, isto quer dizer adotam estratégias que levam em 

consideração seus parceiros com vistas a ampliar as chances de êxito nos confrontos 

estabelecidos. Nisso o CEDH é apenas mais uma entidade que atua neste ínterim, embora com 

reconhecido destaque dado o papel que assumiu na luta contra a violação de direitos, logo da sua 

criação.   

A escolha pela rede de defesa dos direitos humanos não foi aleatória, pelo contrário, 

calça-se na possibilidade de contatos mais estreitos com os militantes e na atividade permanente e 

ininterrupta. Tais fatos podem ser percebidos dados inúmeros os enfretamentos firmados pelas 

entidades, sejam contra o crime organizado22 nos anos 80 ou contra o próprio Estado23 em 

meados dos anos 90. Por isso é interessante entender as transformações que ocorrem em função 

da mudança de adversário e da conjuntura do conflito. Duas outras características da rede nos 

chamaram a atenção: (a) há um trânsito intenso entre os militantes entre as várias organizações, 

poucos pertencem a apenas uma; (b) parte significativa delas localiza-se na Grande Vitória, o que 

facilita um estreitamento dos laços entre seus membros.  

Apresentadas as motivações e um primeiro recorte da pesquisa, deter-nos-emos agora nas 

minúcias do objeto de estudo. Procuraremos definir seus limites espaciais e temporais, ou seja, 

enquadraremos a dimensão empírica da realidade que nos interessa investigar. Embora não 

                                                   
21   Trata-se do modo como às organizações enquadram e dão sentido a certas dimensões da realidade, por exemplo, 

o que entendem por direitos humanos. Veremos em detalhes o significado deste conceito no capítulo II.  
22  Um dos principais confrontos das organizações de defesa dos direitos humanos no Espírito Santo foi contra a 

Scuderie Detetive Le Cocq, responsável por esquemas de corrupção no governo do Estado e municípios, além de 
atuar como grupo de extermínio.  

23  Uma grande batalha foi travada ao redor da questão carcerária, inclusive denunciando o estado na ONU.  



48 
 

trabalhemos com amostras estatísticas cremos sermos capazes de apontar tendências da dinâmica 

de mobilização do movimento.  

2.4 OS CONTORNOS DO OBJETO EMPÍRICO 

O cientista, ao deixar o seu gabinete e imergir no mundo social, é obrigado a rever alguns 

de seus conceitos e hipóteses em função do contato com as pessoas e instituições reais. Nessa 

situação, muitas vezes, tem-se a sensação de que o objeto se “desmancha no ar”, o que coloca em 

risco o bom andamento da investigação. Na medida em que, o objeto empírico não se apresenta 

como teoricamente prevíamos, todo o universo conceitual também se desarticula, as hipóteses 

transformam-se e os objetivos passam a serem outros. “O pesquisador obtém consequências 

diferentes para a investigação empírica quando modifica sua aparelhagem conceptual” 

(MERTON, 1970, p. 160).  

Por essas razões, é importante problematizar a realidade, identificar quais conceitos são 

mais úteis para alcançamos os objetivos almejados com este trabalho. Para começar, 

contextualizaremos o mundo em que o fenômeno se insere. Em outras palavras, trata-se de 

objetivar as relações sociais que dão forma ao nosso objeto empírico, neste caso a rede de 

organizações civis; olharmo-la com uma lupa, esquadrinhando os porquês de cada tipo de ação, 

procurando compreender a escolha de determinadas estratégias de ação, assim como quem são 

seus atores.  

Nossa atenção está direcionada às organizações que militam na defesa dos direitos 

humanos no Estado do Espírito Santo, mais precisamente aquelas que, de alguma forma, mantêm 

relação com o CEDH. Essa proximidade caracteriza-se de duas maneiras: primeira, por fazer ou 

ter feito parte da gestão do conselho em anos anteriores; segunda, por manterem contato regular 

com entidades conselheiras. Assim, esperamos mapear a rede temática em tela. Talvez essa não 

seja a única rede voltada aos direitos humanos, mas, em função do histórico de lutas, sem dúvida, 

é uma das mais ativas.  

Ressaltamos que não se trata de um estudo do Conselho em si, apenas tomamo-lo como 

ponto de referência para a articulação das organizações em rede, pois, de qualquer modo, trata-se 

de um espaço construído coletivamente, atravessado por tensões verificadas nas lutas travadas 
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pela definição do que são os direitos humanos, assim como pelas estratégias a serem 

desenvolvidas tanto para captação de recursos quanto enfrentamento dos adversários.  

Haja vista nossos interesses, escolhemos este movimento em função do seu papel no 

campo de luta pela defesa dos direitos, pois seus posicionamentos pesam, por exemplo, na 

formulação de políticas públicas. Além disso, mostra intensa atividade ao longo de sua história 

ora com picos de mobilização, ora com baixa intensidade, o que nos permite verificar a influência 

de variáveis estruturais para explicar essas dinâmicas, tais como a abertura de oportunidades 

políticas ou a criação de impedimentos à mobilização. Ainda, escolhemo-lo pelo fato de não 

constituir uma rede formada apenas por um tipo de organização, mas arregimentar movimentos 

sociais, ONGs, fóruns, institutos de pesquisa e centros de defesa de direitos. 

O papel do Conselho ganha destaque nesse arranjo, pois facilita a aproximação dessas 

entidades com instituições estatais, por exemplo, a Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça. 

Portanto, os laços promovidos pela rede incluem o Estado em seu interior. Isto de certa forma 

desmistifica a ideia de que Estado e sociedade civil são dimensões incomunicáveis. Como o 

CEDH ocupará ao longo da tese pape central na explicação das transformações da dinâmica 

associativa dedicaremos a próxima seção a contar sobre o contexto de sua criação. Da mesma 

forma teremos um panorama da questão do respeito aos direitos no Estado. 

2.4.1 Conselho Estadual de Direitos Humanos como marco do movimento: contexto e 
importância  

A luta pela criação do Conselho Estadual de Direitos Humanos, por intermédio da Lei N.º 

5.165, em 19 de dezembro de 1995, está estreitamente vinculada à situação política e social 

vivenciada não apenas na Grande Vitória, mas em todo o Estado de Espírito Santo. São fartos os 

relatos de violações envolvendo o crime organizado e o próprio Estado. Grupos de extermínio 

implantavam um regime de terror e a impunidade gracejava, causando um sentimento de 

insegurança em parte considerável da população.  

De acordo com o trabalho de Peres e Santos (2005), a cidade de Vitória apresentava um 

dos maiores coeficientes de homicídios por cem mil habitantes entre as capitais do país entre 

1991-2000, com 53,71 no ano inicial da série, perdendo apenas para Recife e Porto Velho, 
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respectivamente com 54,13 e 53,91. Durante toda a década de 90, houve um crescimento 

contínuo destes números para, em 1999, alcançar 80,55, o maior índice do País, havendo um 

recuo considerável no ano 2000, para 54,40, embora continuasse alto, o quarto maior entre as 

capitais, muito acima da média nacional de 26,70.  

Tal situação não se restringia apenas à capital capixaba. Com base em dados do 

DATASUS, registrou-se de janeiro a junho de 1997, 718 assassinatos na Grande Vitória, e 1.272 

em todo o Estado, subindo para 1.551 no ano seguinte. Não podemos esquecer que, por detrás 

dos números, existem pessoas, vítimas da violência, assim são incontáveis os nomes de 

indivíduos, ligados quase sempre aos movimentos populares, mortos pelas organizações 

criminosas instaladas no Espírito Santo:  

O braço armado do crime organizado, a Escuderie le Cocq agia livremente. 
Aumentava a lista dos crimes insolúveis – Jonathans Bulamarque, Laurindo Bus, 
Mestre Caio, o menor Jean Alves da Cunha, o biólogo Paulo Vinha, Paulo 
Damião Tristão (Purinha) tesoureiro do PT em Linhares, Verino Sossai do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montanha, Valdício Barbosa dos Santos, 
diretor do Sindicato de Trabalhadores Rurais e coordenador das Comunidades 
Eclesiais de Base de Pedro Canário, a jornalista Maria Nilce, Padre Gabriel 
Mayre, Araceli, o presidente da Câmara Municipal de Viana João José, o 
deputado Antário Filho, os prefeitos dos municípios da Serra, José Maria Feu 
Rosa, e de São Gabriel da Palha, Anastácio Cassáro, o advogado Carlos Batista, 
o líder comunitário de Viana Josino Lisboa e tantos outros (VEREZA, 2010, p. 
7). 

A situação era tão calamitosa que o jornal Folha de São Paulo, de 24 de março de 200324, 

publicou reportagem intitulada “Entenda a crise no Espírito Santo, chamado de ‘Estado sem lei” 

em que mostrava a ramificação do crime organizado dentro do Estado por intermédio de 

ocupantes de cargos eletivos (deputados estaduais), membros do judiciário, empresários, 

secretários de governo, bicheiros e funcionários públicos. Repercutiam ainda no novo século não 

só memórias, mas práticas das décadas passadas de flagrante desrespeito aos direitos humanos.  

Neste cenário de extrema violação de direitos, é lançada em 1993 a Campanha Nacional 

contra a Impunidade provocada pela Ordem dos Advogados do Brasil – ES, Fórum Cidade 

Campo que organizava mais de quarenta entidades ao redor de si e o Movimento Nacional de 
                                                   
24  FOLHA DE SÃO PAULO. Entenda a crise no Espírito Santo, chamado de “Estado sem lei”. Folha Online. 

24/5/2003. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u71738.shtml>. Acesso em: 21 
fev. 2015. 
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Direitos Humanos. Essa campanha trazia em seu repertório de ação, passeatas, protestos em 

frente a prédios públicos e ações judiciais, com vistas a chamar a atenção para os dramas vividos 

no Estado. É no rastro dessas mobilizações que se dá a semeadura do Conselho Estadual de 

Direitos Humanos.  

Com a eleição do candidato ao governo do estado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), 

Vitor Buaíz, médico sindicalista de uma tradicional família de Vitória, abriu-se a oportunidade 

para que muitos militantes acessassem com maior facilidade o governo, principalmente a partir 

da indicação de Perly Cipriano, histórico militante, para a Secretária de Justiça que viria a ser 

responsável pelo CEDH. A Ordem dos Advogados do Brasil, sucursal do Espírito Santo 

(OAB/ES), o CDDH-Serra e o MNDH enxergaram, na ascensão de um partido de esquerda do 

qual muitos também eram militantes, a oportunidade de aproximarem-se do Estado, e gerar um 

espaço institucional dedicado à temática.  

Embora essa tenha sido a primeira aproximação institucional do movimento com o 

Executivo Estadual, antes, o deputado estadual Aloizio Krolhing (1991-1994), também do PT, 

havia proposto a criação da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do 

Espírito Santo (ALES). Isso significa que as ações dos movimentos, ao encontrarem apoios no 

sistema político, expandiam a discussão sobre o respeito aos direitos universais dos seres 

humanos.  

Portanto, havia um processo de consolidação de espaços de debates em relação aos 

direitos humanos. Eles ganhavam visibilidade, e entravam na pauta dos meios de comunicação, e 

o Conselho tornou-se o lugar por excelência para pensar o respeito aos direitos e liberdades civis, 

aglutinando ao seu redor quase todas as organizações dedicadas à temática. Sua primeira diretoria 

assumiu apenas no ano de 1996, indo até 1999. De acordo com publicações do CEDH25 este foi 

um período marcado por muita precariedade, falta de recursos, além de descrédito por parte do 

governo, por mais contraditório que pareça, haja vista ter incentivado sua criação. 

Ao longo das últimas três décadas, o movimento de direitos humanos atravessou diversos 

desafios que o obrigou a transformar-se com a adoção de novas estratégias de ação, assim como 

em seu conteúdo. Nesse processo, o Conselho desempenhou papel central em articular e 

incentivar o surgimento de novas organizações e no enfretamento das violações sofridas pelos 

                                                   
25  Esta informação foi retirada de uma publicação do CEDH em comemoração aos seus 15 anos de existência. 

Existem poucos registros escritos sobre esse período, a maioria das informações que obtivemos sobre essa época 
foi por meio das entrevistas com os militantes que participaram na sua criação. 
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indivíduos no cotidiano. Veremos isso em mais detalhes nos capítulos III e IV. Nosso intuito com 

esta seção era contextualizar o Conselho e a luta por direitos humanos no Estado, ou seja, mostrar 

o que está em jogo nos enfrentamentos com o Estado ou outros adversários civis.  

Para termos uma ideia da composição do CEDH, a última gestão do biênio 2013-2014 

tinha os seguintes representantes do Estado: Secretária Estadual de Justiça (SEJUS), Defensoria 

Pública, Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Ministério Público, Assembleia 

Legislativa do Espírito Santo (ALES) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/ES). É 

interessante notar o predomínio de entidades ligadas à promoção da justiça.  

Por sua vez, as representantes da sociedade civil eram as seguintes: Centro de Apoio aos 

Direitos Humanos (CADH), Centro de Defesa dos Direitos Humanos “Dom Tomás Balduíno”, 

Coletivo Fazendo Direito, Observatório Capixaba de Juventude, Sociedade Colatinense de 

Proteção e Promoção dos Direitos Humanos, União de Negros pela Igualdade (UNEGRO). A 

maioria delas localiza-se na Grande Vitória. Podemos notar uma predominância de ONGs. Isso é 

explicado pelos critérios de entrada no Conselho, por exemplo, a exigência de registro legal, algo 

difícil para um movimento social. Com seis entidades de cada lado evidencia-se a paridade 

regimental exigida pelo conselho.  

Como veremos ao longo do trabalho, esses critérios de entrada não impedem o acesso de 

organizações menos formais à rede, porém esse se dá por intermédio da mediação de terceiros, 

por exemplo, o Assédio Coletivo, um grupo de jovens que trabalha arte com adolescentes e 

crianças nas periferias de Vitória, acaba por participar da rede, na medida em que, 

constantemente, realiza ações junto ao Observatório da Juventude. Porém, como uma das 

principais exigências para o acesso a recursos públicos ou para poder concorrer em licitações é o 

registro formal26, ou seja, ter CNPJ, são relativamente poucas aquelas que não o possuem e, por 

consequência, ficam alijadas da participação no Conselho ou na rede.  

 No emaranhado associativo característico da sociedade civil no Brasil, nas últimas 

décadas, as Organizações não vinculadas diretamente ao Estado e sem fins econômicos (ONGs) 

ganharam destaque. Como já mencionamos, sua vocação inicial era prestar assistência aos 

movimentos sociais, e, mais tarde, passaram a desenvolver trabalhos de assistência social, 

                                                   
26   Lei n.º 9.790, de 23 de março de 1999. Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem 

fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).  
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educacionais, entre outros, algumas vezes com apoios de fundações de grandes empresas, por 

exemplo, Ford Foundation, e, em outras, do próprio Estado.  

Este tipo de ONG é caracterizado por alguns autores como filantrópica, pois não está 

diretamente interessada na transformação das instituições ou mesmo da estrutura do Estado e da 

sociedade. Preocupa-se em atender um determinado público, prestando serviços muitas vezes de 

responsabilidade estatal, portanto não haveria nelas um potencial transformador.  

No movimento de direitos humanos uma das ONGs mais destacadas é o CADH o qual 

adota postura mais instrumental, porque, desde a sua gênese, foi pensado como um gerenciador 

de políticas públicas voltadas à proteção da vida. Atualmente, administra dois projetos, o 

Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM), custeado 

pelo governo federal e pelos estaduais, e o Programa de Proteção a Vitimas e Pessoas Ameaçadas 

(PROVITA), incentivado pelo Ministério Público Federal e pelos estaduais. Com isso, 

acompanha a tendência da sociedade civil em assumir certas responsabilidades estatais. Isso 

mostra que não são dimensões totalmente inconciliáveis.  

Por outro lado, podemos classificar como ONGs cívicas, aquelas cuja tarefa principal é 

expandir os limites da cidadania, garantir o acesso aos direitos civis, políticos, sociais e de 

reconhecimento a um número crescente de indivíduos, por meio do debate político, para 

consolidar a democracia (OLIVEIRA, 2002). Atentas às questões mais relevantes ao país, sua 

preocupação não é só prestar um serviço social, mas também promover mudanças nas 

instituições, superando as desigualdades econômicas, os preconceitos e toda forma de 

discriminação. 

A rede possui ONGs dessa vertente, como o caso do Centro de Defesa dos Direitos 

Humanos Sul (CDDH-Sul) e o Coletivo Fazendo Direito, entidades que não recebem dinheiro 

público nem gerenciam políticas de Estado. Ao contrário, adotam uma postura de embate com os 

poderes constituídos sejam eles governamentais ou privados, por exemplo, quando denunciam a 

exploração de trabalho análogo ao escravo em fazendas ou quando intervêm em presídios em que 

os presos são forçados a viverem em condições sub-humanas. Mantêm uma linha de discurso e 

radicalização da democracia e ampliação do acesso aos direitos.  

O papel de destaque das ONGs na luta pelos direitos humanos no Espírito Santo dá pista 

sobre as suas dinâmicas internas de funcionamento. Talvez haja aí o que Gurza Lavalle, Castelo e 

Bichir (2006) identificam como diferenciação funcional das organizações dentro da rede, ou seja, 
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cada tipo de entidade desempenhando um papel diferente para buscarem seus objetivos. Caberá a 

nós verificar essa hipótese. Além disso, observamos uma diversidade de orientações ideológicas 

em seu interior o que provoca constantes debates e enquadramentos27 das questões dos direitos 

humanos.  

Assim percebemos a heterogeneidade de entidades que compõem a rede de entidades de 

diretos humanos estudada neste trabalho, temos o Conselho espaço de articulação, as ONGs mais 

militantes e aquelas gestoras de políticas públicas, entidades religiosas, operadoras do direito, 

institutos de pesquisa e órgãos governamentais. Explicar como estas se articulam frente aos 

desafios surgidos a partir de suas ações é o nosso desafio.   

Embora no que diz respeito a alguns indicadores a situação tenha melhorado no Espírito 

Santo, o Estado ainda apresenta índices assustadores a respeito dos Direitos Humanos, por 

exemplo, violência contra a mulher e mortes violentas de jovens, cujos índices estão entre os 

mais altos do Brasil. Para termos uma ideia, de acordo com o Índice de Homicídios na 

Adolescência (IHA), o Espírito Santo é o segundo estado da Federação onde os jovens mais 

correm risco de morrer. Estima-se que serão 6,36 por ano, nas cidades acima de cem mil 

habitantes, até 2016. Em relação à violência sofrida pelas mulheres, o Mapa da Violência (2012) 

aponta que 9,4 mulheres para cada cem mil foram assassinadas no Estado. Também, de acordo 

com o Mapa da Violência, em 2011, o Estado teve uma média de 47,4 homicídios por cem mil 

habitantes, perdendo apenas para Alagoas, com 72,4.  

Esses dados mostram a pertinência das organizações em incorporarem novas questões, 

propondo outros enquadramentos para as demandas vindas de cotidiano, ao mesmo tempo em 

que exercem pressão sobre o Estado com vistas à cessação das violações. Evidencia-se, assim o 

caráter dinâmico da sociedade civil, e a importância em compreendermos os seus processos de 

transformação.  

Porém, um problema social não é naturalmente um problema sociológico, essa 

metamorfose depende da capacidade do pesquisador em problematizar mediante conceitos e 

teorias apropriadas a realidade em questão. Para que não haja dúvidas, esclarecemos que não 

estamos tratando do funcionamento do Conselho, tarefa realizada em outra oportunidade, 

                                                   
27  Trata-se do processo de definição daquilo que pode ser ou não considerado como direitos humanos para aquele 

conjunto de organizações. Vincula-se ao conceito de frames tratado com mais atenção no capítulo seguinte.  
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tampouco abordaremos a violência no Espírito Santo. Nosso recorte focaliza a rede que é tecida 

ao redor da defesa dos direitos humanos frente a contextos de desrespeito aos indivíduos.  

2.5 PERGUNTAS À REALIDADE SOCIAL 

Ao considerarmos a problemática de pesquisa exposta acima juntamente com o objeto 

empírico delineado, surgem questionamentos que merecem nosso apreço. Para isso, é 

necessário perguntar à realidade: como se articula a rede de organizações de defesa dos 

direitos humanos no Espírito Santo? Dito em outras palavras, como surge e transforma-se ao 

longo do tempo? E em que medida as alterações nas condições estruturais ao seu redor 

influem neste processo? Dessas questões centrais derivam um conjunto de interrogações 

sobre a dinâmica do associativismo capixaba, auxiliares na compreensão do fenômeno em 

tela. Essas contribuem para o deslindamento do objeto de pesquisa, na medida em que nos 

instigam a pensar aspectos específicos sobre as lógicas desenvolvidas pelos parceiros nas 

interações. Portanto, não atendem apenas mera formalidade acadêmica, pelo contrário, 

contribuem na persecução dos objetivos propostos nesta tese, assim como orientam nossos 

passos no campo empírico. Algumas ainda podem ser desdobradas e ganhar maior relevância 

em futuros projetos e ampliações do texto.  

Assim, para a execução a pleno da tese perguntamos: 

a) Como são tecidos os nós que sustentam as redes, ou seja, o que faz organizações 

civis aproximarem-se e manterem uma postura a priori de cooperação?  

b) Existe efetivamente uma troca de repertórios de ação entre as organizações da 

rede?  

c) Qual a importância das oportunidades e restrições políticas para as dinâmicas 

associativas no Espírito Santo?  

d) Quais são os atores centrais na rede? E qual o significado disso para a formação 

de sub-redes? 

e) Como se dá o processo de enquadramento interpretativo na definição do que é ou 

não direitos humanos?  

f) Como isso repercute nas suas estratégias de ação e mobilização?  
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g) Qual a relação da rede e de suas associadas com o Estado e com suas fontes de 

financiamento? 

h) Como são captados os recursos, por exemplo, tempo e dinheiro necessários à 

sobrevivência das entidades?  

i) Como são ou não superadas as distâncias entre os membros da rede?  

j) Há diferenças entre os tipos de militantes na rede?  

k) Quais são os critérios de recrutamento para a militância?  

l) O que faz alguma entidade ou indivíduo ocupar posição central no arranjo?  

Norteamos a pesquisa pela busca das respostas para essas interpelações, acreditamos 

que, se ao fim conseguimos dar conta deste trabalho, teremos uma melhor compreensão da 

vida associativa das organizações de direitos humanos como também apontaremos possíveis 

caminhos para a explicação do associativismo de um modo geral.  

Essas questões são apenas pontos de partida para o desenvolvimento da pesquisa. 

Tendo como apoio certo referencial teórico e posto o contexto no qual as organizações 

desenvolvem suas atividades somos levados a formular respostas preliminares aos 

questionamentos expostos acima. E a estas dedicaremos à próxima seção. Alertamos para o 

fato de não nos parecer profícuo toma-las a priori como verdadeiras, restando-nos o trabalho 

apenas de confirma-las. Ao invés servem como guias, auxiliando na explicação, podendo 

assim ser abandonadas caso se mostrem equivocadas.  

2.6 RESPOSTAS PROVISÓRIAS OU DAS HIPÓTESES  

O que é a hipótese em um projeto acadêmico senão uma resposta ad hoc para a 

questão central da investigação, a qual o pesquisador manterá em seu campo de visão na 

análise de dados. Servirá como uma espécie de marco para que não se afaste dos objetivos 

propostos. Portanto não devemos nos enganar, e partimos em uma cruzada pela validação da 

mesma, pois devemos tomá-la pelo que é – apenas um guia pelo emaranhado das ações 

coletivas. Isso significa que, ao fim, verificaremos o quanto nossos resultados aproximaram-

se ou não do cenário imaginado inicialmente, ou seja, não temos a obrigação de comprova-la 

a qualquer custo:  
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As respostas podem ser ou não pertinentes. Devem ir do mais simples ao mais 
complexo, do mais convencional ao mais discrepante, do óbvio ao prospectivo. 
Perguntas velhas podem gerar respostas velhas ou novas. Respostas velhas 
dificilmente produzem perguntas novas. As hipóteses exigem trabalho de 
investigação. Confirmá-las ou refutá-las é o trabalho do pesquisador (SILVA, 
M. 2011, p. 31).  

A construção de hipóteses não é algo trivial, uma formalidade acadêmica, ao invés 

demanda conhecimento substancial acerca do tema de interesse, e contribui no desenvolvimento 

da investigação, pois ajuda-nos a selecionar a bibliografia mais apta a explicar o fenômeno, 

estabelecendo um processo contínuo de revisões. Em outras palavras, servem para orientar o 

pesquisador tanto em suas leituras quanto na abordagem da realidade, e não ser uma camisa de 

força a engessar suas ações, colocando-o diante de uma busca cega por sua comprovação. Ela 

opera mais como um meio do que um fim. Com o intuito, de lançar luz sobre todas as nossas 

escolhas mostraremos o caminho que nos levou até a formulação apresentada.  

Becker (1999), comentando os fatores relevantes na elaboração de uma hipótese 

confiável, refere-se principalmente à capacidade imaginativa do cientista em construir 

determinados cenários, combinando uma gama de variáveis a partir de suas experiências pessoais 

qualificadas. Embora ela nasça de uma dedução da realidade, os conhecimentos adquiridos ao 

longo do tempo pelo cientista mostrar-lhe-ão a sua plausibilidade ou não, ou seja, uma hipótese 

não é uma revelação divina, mas resultado de muito trabalho. O conhecimento prévio do mundo 

social evita a formulação de suposições completamente desconectadas do objeto empírico.  

Sendo assim para Becker (1999, p. 45-46): 

[…] uma boa hipótese é aquela cujas variáveis estão presentes na situação em 
estudo, ou, se for isto o que se busca, variam o suficiente para que a influência 
dos valores diferentes que elas podem assumir seja suficiente para demonstrar 
efeito. Uma boa hipótese, mais uma vez, é aquela que parece organizar muitos 
dados, aquela à qual podemos vincular outras sub-hipóteses que fazem uso de 
outras parcelas dos nossos dados, deste modo aglutinando as várias hipóteses 
que alimentamos em um todo mais amplo. Uma boa hipótese é aquela que não 
entra em choque com quaisquer dos fatos que temos à nossa disposição.  
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Nossa hipótese, portanto serve de ponto de partida de toda a investigação, e traz 

consigo muito das experiências passadas do pesquisador e do arcabouço de leituras sobre o 

tema.  

Com base em tudo que discutimos até agora, imaginamos que a manutenção desses 

tipos de arranjos associativos é possível não somente motivado por uma adaptação funcional 

das entidades, ou seja, cada uma desempenhando uma tarefa diferente dentro da rede, mas 

também, e sem negá-la, graças a contínuos processos de enquadramentos interpretativos de 

seus repertórios de ação e mobilização. Além disso, exerce forte influência sobre as 

estratégias de ação, variáveis externas fora do controle das entidades, por exemplo, 

oportunidades que incentivem a mobilização, aumento da militância e, por conseguinte, de 

recursos ou o contrário, restrições que dificultem a organização dos indivíduos, afastando-os 

da prática política. Isso significa que o entorno político pesa significativamente no sucesso ou 

fracasso da empreitada, pois pode tornar os custos da associação maiores ou menores.  

Em acréscimo, acreditamos que, no âmbito de entidades que compartilham causas 

locais ou regionais como as tratadas neste trabalho, a proximidade geográfica influi para o 

estreitamento dos laços, ou seja, elas tendem a estabelecer mais facilmente redes com 

organizações vizinhas. Nesse caso, quanto mais distantes estiverem umas das outras, menores 

serão as chances de sucesso da rede. Porém, para organizações com atuação nacional ou 

transnacional, por exemplo, o Greenpeace28, talvez os critérios de proximidade pesem menos.  

Propomos nesta investigação um debate acadêmico crítico sobre as potencialidades 

das associações civis. Mas, para isso, é importante percebermos suas diferenciações internas, 

assim como os processos que as aproximam, e fazem compartilhar enquadramentos da 

realidade e estratégias de ação. Isso nos leva a pensar um conjunto mais amplo de objetivos 

para a presente pesquisa.  

                                                   
28 ONG dedicada à preservação do ambiente com sede em Amsterdã, na Holanda, com atuação global. 
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2.7 O QUE ESPERAMOS ALCANÇAR 

Nossa intenção principal com esta tese é analisar as lógicas associativas formadoras de 

redes, e, com isso, descobrir os padrões de ação e as motivações das organizações que compõem 

esse emaranhado de interesses, estratégias e interpretações, que é a sociedade civil no Espírito 

Santo. Para isso, aventurar-nos-emos por entre as entidades defensoras dos direitos humanos.  

Para a realização desse objetivo principal, tornam-se imprescindíveis os seguintes 

objetivos secundários: (1) mapear as articulações das entidades de direitos humanos, tendo 

como ponto de partida as participantes do CEDH e, a partir daí, identificar a existência de 

uma rede, assim como ter uma noção do seu tamanho; (2) reconhecer os processos de 

enquadramento interpretativo e as tensões que envolvem a definição dos conteúdos dos 

direitos humanos; (3) perceber os valores por detrás das orientações da rede, os quais definem 

suas estratégias; (4) reconhecer as transformações nas oportunidades políticas pela qual a 

rede passou, por exemplo, mudanças de governos, criminalização do movimento e falta de 

recursos como seus impactos na militância e na dinâmica de funcionamento; (5) identificar se 

há ou não hierarquização das entidades e qual seria o princípio orientador dessa 

diferenciação, porque o lugar que cada uma ocupa na rede pode conferir-lhe acesso a maiores 

montantes de recursos; (6) averiguar as disputas em que as entidades envolvem-se e que tipos 

de parceiros mobilizam nelas; (7) compreender o impacto das alianças na configuração da 

rede. Assim teremos ideia se, de fato, há uma rede, suas estratégias de mobilização e 

transformação ou manutenção.  

Os objetivos estabelecidos buscam dar conta de explicar o funcionamento da rede de 

direitos humanos, constituída a partir da conjunção de uma gama variada de entidades da 

sociedade civil, com valores, histórias, estratégias e entendimentos diversos. Não esperamos 

construir enunciados universais sobre o tema, mas apontar rotas alternativas para explicar o 

fenômeno.  

Para tanto, é indispensável desenvolvermos estratégias capazes de captar e analisar as 

informações coletadas, assim a metodologia é um ponto muito sério para qualquer proposta 

de investigação, pois, se ao final não encontramos resposta relevante alguma, o trabalho foi 

um enorme fracasso.  
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2.8 METODOLOGIA 

2.8.1 Coleta de informações 

Para alcançarmos um bom termo de pesquisa, com resultados confiáveis e significativos, é 

preciso elaborar com atenção e minúcia a metodologia, ou seja, definir com precisão as 

ferramentas de coleta e análise. Elas devem ser capazes de captar a realidade empírica, 

permitindo posteriormente ao pesquisador transformar as informações coletas em dados 

confiáveis que, associados às teorias, explicarão o fenômeno. “Neste sentido, há quase sempre 

uma metodologia inicialmente prevista (não se entra no mato sem um plano e algumas 

ferramentas) e uma metodologia finalmente aplicada (oriunda dos imprevistos e descobertas)” 

(SILVA, M. 2011, p. 37). 

Por isso, o cientista não pode prender-se a um tipo de estratégia de coleta e análise de 

dados, pois pode limitar-lhe a capacidade de apreensão das múltiplas dimensões que compõem o 

real. É importante conhecer em profundidade seu objeto, toda a problemática que o envolve e, 

com criatividade e discernimento, realizar as adaptações necessárias ao trabalho. Não se trata de 

advogar a supremacia de métodos qualitativos ou quantitativos, mas saber o momento certo de 

lançar mão de um ou outro ao longo da investigação.  

Combinamos basicamente duas fontes de dados, (a) entrevistas com militantes atuantes e 

históricos29, por meio das quais esperamos identificar as lógicas que orientam suas ações, os 

debates em torno da definição dos direitos humanos, assim como a dinâmica de funcionamento 

da rede; (b) documentação, para sermos mais precisos, atas das reuniões do CEDH entre 1999 e 

junho de 201430, seus ofícios e notas públicas. Com vistas a dar maior profundidade aos materiais 

coletados, participamos como observadores de algumas assembleias do Conselho, com vistas a 

identificar o modus operandi das mesmas, ou seja, perceber se de fato todos tem a oportunidade 

de se manifestar e de que forma isto ocorre.  

                                                   
29   Esta distinção entre militantes atuantes e históricos serve apenas para caracterizarmos nossos entrevistados, entre 

aqueles que vivenciaram as primeiras lutas pelos direitos nos anos 80, e, por isso, puderam contar-nos suas 
experiências; não significa que não sejam mais engajados.  

30 Este período começa com os primeiros registros formais do CEDH os quais tivemos acesso e se estende até junho 
de 2014. Encerramos a coleta, porque dificilmente as reuniões restantes para aquele ano trariam novidades, haja vista 
ser o último ano de gestão do então governador Renato Casagrande do PSB.  
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2.8.1.1 Entrevistas 

A entrevista talvez seja umas das técnicas mais utilizadas pelos pesquisadores em 

Ciências Sociais, pois na medida em que nos interessa entender o comportamento de um 

indivíduo ou grupo social, torna-se interessante dar-lhes a palavra, deixar que se expressem. As 

entrevistas podem ser conduzidas de várias maneiras: não estruturadas, quando o informante 

responde livremente às questões, e, em algumas situações, inclusive acrescenta novos tópicos; 

estruturadas, quando ocorrem sob estreita condução do entrevistador, que vai direcionando a todo 

instante o rumo da conversa; histórias de vida, narrativas pessoais, que procuram remontar a 

trajetória existencial de um sujeito.  

Ainda sobre essa técnica, Beaud e Weber (2007) acrescentam que há três tipos diferentes 

de entrevistas, a saber, (a) informativas úteis, em um primeiro contato com o campo de estudo, 

sem erro poderíamos chamá-las de exploratórias, por meio delas toma-se ciência da situação do 

objeto empírico; (b) pessoais, quando o entrevistado fala mais de si do que da instituição que 

representa, geralmente realizadas no início da pesquisa; (c) aprofundadas, aquelas cruciais ao 

desenvolvimento do estudo, geralmente longas, em que o entrevistado supõe com seu depoimento 

resolver o que fora proposto pelo pesquisador, essas não são necessariamente extensas, também 

podem ser curtas, entroncadas, mas ricas em informações. Com esse tipo de entrevista, é 

importante a sua transcrição total para se conseguir captar a “dinâmica” da realidade pesquisada. 

Enfim o universo de possibilidade dessa ferramenta é vasto, porém não basta uma pauta 

de questões, um gravador ou bloco de notas para a sua realização, alguns cuidados tanto na coleta 

quanto na análise devem ser tomados. Por exemplo, as transcrições não podem ser 

negligenciadas, embora seja o momento menos glorificante da investigação. Trata-se de um 

“artesanato”, pois é preciso manter todas as nuances que as palavras trazem na sua pronúncia e os 

sentidos de seu uso naquele momento. Ao não perceber isso, corre-se grande perigo de perder a 

riqueza dos dados.  

Para as autoras destacadas anteriormente, as entrevistas carregam certas “tonalidades”, 

características que as tornam únicas, dotadas de alto poder explicativo. Portanto a precisão e o 

cuidado no trato das entrevistas ao passá-las para o papel são imprescindíveis ao êxito da 

investigação. “Suas entrevistas serão tanto mais ricas e interpretáveis quanto sua transcrição for 

precisa e fiel [...]” (BEAUD; WEBER, 2007, p. 159). O processo de transcrição envolve também 
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uma dimensão de análise, pois o pesquisador, enquanto digitaliza o material, começa a elaborar 

as conexões entre essas informações. Portanto, não se trata de uma atividade exclusivamente 

mecânica a ser relegada a terceiros.  

Ao traduzirmos algo do falado para o escrito, alguns elementos da interação correm o 

risco de desaparecerem, porque o “degradê” das emoções entabuladas no contato pessoal some e 

a fonte transforma-se, algumas palavras aumentam seu destaque, enquanto outras passam para 

segundo plano. Dependerá da sensibilidade e experiência do pesquisador o êxito nesta atividade, 

pois nem todas as palavras podem ser transcritas como ditas, sob pena de tornar o texto 

incompreensível; da mesma forma, corrigi-las roubaria o sentido do que o entrevistado pretendia 

expressar ao usá-las. O discernimento torna-se ferramenta indispensável para saber o que manter, 

o que mudar.  

Outra das sugestões para tratamento dos dados apresentadas pelas autoras diz respeito a 

dar um título ou até mesmos subtítulos às entrevistas, organizando-as conforme os objetivos da 

investigação o que facilita a consulta e a comparação dos dados. Acrescentam ainda importância 

de fazerem-se ao longo das entrevistas comentários que podem ser retomados quando da escrita 

do relatório. 

Não podemos esquecer-nos que as entrevistas não se dão no vácuo, carregam as tensões, 

simpatias e antipatias estabelecidas entre os interlocutores, portanto isto deve ser levado em 

consideração. Porque ao contextualizarmos os materiais coletados aumentamos as oportunidades 

de controlarmos as possibilidades de vieses nas análises, pois estas sempre ocorrem em um 

espaço e tempo definidos que influenciam nos dados. “Uma entrevista se desenvolve sempre num 

lugar e num momento dado. O sentido das palavras recolhidas é estreitamente dependente das 

condições de sua enunciação. A entrevista só toma sentido verdadeiramente neste ‘contexto’ 

imediato” (BEAUD; WEBER, 2007, p. 164).  

Além de todos os cuidados aqui expressos referentes ao processo de pesquisa e tratamento 

dos dados, não podemos esquecer-nos de perguntar sobre as condições em que se realizaram as 

entrevistas. Questionarmo-nos, por exemplo, por que determinado militante concedeu entrevista 

em seu local de trabalho e outro na sede da organização? A explicação para isso está no jogo de 

poder em que a entrevista muitas vezes está envolvida, pois não só o pesquisador “usa” o 

entrevistado, mas o inverso também é verdadeiro. “Só uma vez objetivada a relação de pesquisa é 
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que você pode interpretar as entrevistas” (BEAUD; WEBER, 2007, p. 167). Por isso é importante 

considerar o entorno da entrevista como um todo.  

Assim, perceber as mudanças na tonalidade ou até mesmo no discurso do entrevistado 

revela a “personagem social” que ele representa ou imagina representar em um determinado 

momento. Ao rever os dados contextualizados, o pesquisador pode inferir as razões que levam a 

tal transformação. “Analisar a dinâmica da entrevista é também prestar atenção às modificações 

do registro de linguagem do entrevistado” (p. 169). 

Comentamos as múltiplas dimensões das entrevistas. Agora precisamos definir e justificar 

o nosso corpo de entrevistados. Realizamos entrevistas em profundidade, orientadas por apenas 

alguns tópicos importantes, por exemplo, fonte de recursos, estratégias de mobilização, parcerias 

com outras entidades, histórico da organização e da militância do próprio entrevistado. As 

entrevistas foram aplicadas tanto com representantes da sociedade civil quanto do Estado31.  

Ao todo foram realizadas 12 entrevistas32 classificadas da seguinte forma: cinco militantes 

históricos33, desses, dois continuam no Conselho como representante do Estado (UFES e 

SEJUS), um afastado dos movimentos sociais, um ex-subsecretário de direitos humanos, um 

militante ativo (CDDH-Serra), mas no momento fora do CEDH34. Outras cinco entrevistas foram 

realizadas com militantes ativos atualmente no CEDH, mas que não participaram das 

mobilizações na década de 80, a saber: um ligado ao movimento negro (UNEGRO); um, ao 

movimento jovem e instituto de pesquisa (Observatório da Juventude); um, ao movimento 35de 

jovens negros (Fórum Estadual de Juventude Negra – FEJUNE); um, de entidade ligada ao 

Direito (Coletivo Fazendo Direito); um, centro de defesa (CDDH-Sul). Entrevistamos ainda o 

                                                   
31   Agrupar os militantes em categorias, como fizemos, em alguma medida chega a ser arbitrário, pois como veremos 

adiante no texto, existe uma militância cruzada ou múltipla, isso quer dizer que são poucos aqueles que 
participam ou participaram apenas de uma organização ao longo de suas vidas. Diferenciá-los entre 
representantes da sociedade civil e Estado também não é fácil, haja vista alguns terem trabalhado para o Estado 
ou ainda trabalhem e nem por isso tenham abandonado os movimentos sociais.  

32   Ver no Anexo II, a transcrição de uma dessas entrevistas, como exemplo da forma como o material foi tratado. 
33  São chamados de históricos aqueles que participaram ativamente nas mobilizações iniciais ainda nos anos 80 e 

acompanharam as transformações pelas quais o movimento de direitos humanos atravessou nas últimas décadas. 
Desses alguns continuam na sociedade, outros passaram a atuar no Estado, enquanto alguns se retiraram da vida 
pública.  

34  Em anexo encontra-se a transcrição de uma dessas entrevistas, como exemplo, da forma como o material foi 
tratado.  

35  Para dar maior sentido às falas dos entrevistados, no Anexo III, encontram-se breves relatos biográficos dos 
mesmos. 
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representante da Defensoria Pública no Conselho, e uma militante do movimento feminista que 

esteve ligada ao CEDH, mas hoje não possui proximidade com o mesmo.  

Embora o corpo de entrevistas não seja grande, é representativo do atual momento da luta 

por direitos humanos no Estado, e consegue dar conta de ajudar-nos a entender as mobilizações 

que aconteceram nas décadas passadas. Assim, permite-nos tanto uma compreensão sincrônica da 

atual situação dos conflitos, quanto diacrônica ao longo da história.  

Com esse material pudemos explicar qual o papel das condições estruturais ao longo do 

tempo sobre a militância e seu impacto sobre a formação de alianças, e também entender as 

escolhas dos militantes por determinados tipos de estratégias de ação e mobilização. Igualmente, 

possibilitou-nos mapear as conexões da rede, sabermos o que faz algum tipo de entidade ser mais 

assediada e outra menos, Além disso, identificamos os repertórios utilizados durante os diversos 

confrontos e as mudanças no entendimento do que são os direitos humanos. 

Os critérios utilizados para a definição dos entrevistados foram os seguintes: (1) 

conhecimento amplo das entidades defensoras dos direitos humanos, resultado de anos de 

militância, preferencialmente; (2) participação nas primeiras mobilizações por direitos nos anos 

80 ou 90; (3) ter em algum momento participado do Conselho Estadual de Direitos Humanos 

como conselheiro seja como representante do Estado ou da sociedade civil; (4) possuir alguma 

espécie de vinculação com a rede de defesa dos direitos humanos. Mediante essa seleção 

encontramos um conjunto de indivíduos capazes de fornecerem as informações necessárias para o 

desenvolvimento da investigação36. 

Todas as entrevistas transcorreram em um clima agradável e de cooperação, em nenhum 

momento houve qualquer espécie de rechaço aos questionamentos. Em média, cada uma teve a 

duração de uma hora e trinta minutos, e todas foram transcritas, numeradas e catalogadas. Sempre 

pedimos a autorização para gravar as conversas, assegurando aos informantes total discrição 

quanto ao uso dos relatos, relacionando-os apenas à escrita da tese.  

                                                   
36   Durante a pesquisa, adotamos a metodologia de “bola de neve” (snowball) para alcançar aos entrevistados: ao fim 

de cada conversa pedia que meu interlocutor indicasse pessoas que pudessem me contar sobre a atual situação do 
movimento de direitos humanos ou em relação aos acontecimentos das décadas anteriores. Em geral, alguns 
nomes eram citados com frequência, indicando grande conhecimento ou importância sobre o movimento no 
Estado.  
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2.8.1.2 Coleta de documentos 

Outra fonte de informações foram os documentos produzidos pelo Conselho. Entre 

eles destacamos as atas das assembleias ordinárias e extraordinárias37. Embora o Conselho 

tenha sua fundação no ano de 1995, encontramos registros de suas atividades apenas a partir 

de 1999. Outro período marcado por pouca documentação ocorreu entre os anos de 2005 e 

2006, quando o CEDH passou por um momento de desmobilização, marcado pela falta de 

quórum38 nas assembleias, voltando às atividades normalmente somente em 2007. Com vista 

a entender as transformações expressas da rede optamos por coletar as atas compreendendo o 

período de outubro de 1999, quando passa haver registro regular de suas ações, e julho de 

2014, último semestre da gestão 2013/2014. Embora quase 14 anos possam parecer muito 

tempo, ao todo, temos pouco menos de quinhentas folhas de atas, algo completamente 

possível de analisar. Além disso, todas seguem a mesma estrutura, a saber, declaração dos 

participantes, rápida descrição da pauta e informes dos participantes, o que facilita a 

identificação do assunto do dia.  

De posse desse material buscamos realizar comparações entre os diferentes períodos 

de tempo, e verificar como as entidades reagiam de acordo com o aumento ou diminuição das 

oportunidades e restrições políticas. Por exemplo, conseguimos perceber a repercussão entre 

os militantes e suas organizações em relação à troca do secretário de justiça ou o 

desenvolvimento de uma política federal de direitos humanos. O registro escrito congela as 

tensões e os conteúdos dos debates daquele período permitindo que tempos depois possamos 

retomá-los para análise. 

Recolhemos também outros materiais produzidos pelo conselho e suas organizações os 

quais, em comparação com as atas e entrevistas, ajudam-nos a identificar as definições de 

direitos humanos assumidas pela rede. Dessa forma somos capazes de entender como são 

engendrados os enquadramentos que se tornam hegemônicos em uma determinada época. 

Dentre eles, destacamos o caderno do PEDH-ES, a revista em comemoração aos 15 anos do 

conselho e o Relatório Fênix sobre o sistema penitenciário capixaba. Essas publicações não 

                                                   
37   No Anexo IV, encontra-se um modelo das Atas do CEDH. 
38  De acordo com o regimento, para iniciar uma sessão é preciso metade mais um dos membros do Conselho, ou 

seja, sete conselheiros.  
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apenas materializaram os enfrentamentos entre as entidades, mas também podemos pensá-las 

como estratégias de difusão do discurso dos direitos para atrair novos apoiadores à causa.  

Se observarmos com atenção, podemos afirmar que os materiais coletados conseguem 

em grande medida captar as estratégias e os discursos desenvolvidos pelas organizações 

individualmente e pela rede no todo. Porém esse material bruto em si não nos conta muito 

sobre o funcionamento do arranjo. Por isso, durante o período de análises, nós extraímos dele 

por meio da análise de redes e relacional os dados necessários à elaboração da pesquisa. Tal 

como o artesão transforma um tronco num artefato, nós transformamos essas informações em 

dados (categorias). Sempre procurando conectar quem dizia e o que às relações em jogo.  

Há de se salientar que os pesquisadores coletam informações gerais sobre o fenômeno 

e, por intermédio das análises, transformam-nas em dados, ou seja, conferem-lhes sentido. 

Assim, de posse desses dados, construímos indicadores relativos às categorias e conceitos por 

nós mobilizados com vistas a compreender melhor o mundo social. Em outras palavras, os 

dados não estão no exterior à espera até que venhamos coletá-los, são frutos do próprio 

processo de investigação, em uma tentativa de dar sentido ao objeto empírico (BABBIE, 

1999).  

Combinando as duas técnicas de coletas mencionadas acima, cremos ter conseguido 

não apenas descrever a rede, mas também explicar suas dinâmicas de funcionamento, 

compreendendo como a sociedade civil é construída socialmente pelos indivíduos. Com isso 

esperamos superar interpretações muitas vezes enviesadas feitas sobre esse fenômeno. Assim, 

teoria e empiria reencontram-se na compreensão da realidade.  

A análise dos dados é o momento derradeiro da pesquisa, quando todo o esforço 

despendido ganha sentido, e a pesquisa justifica-se ao explicar os fenômenos sociais, 

tornando-se um fim em si, mesmo que seus resultados não alcancem desdobramentos fora do 

ambiente acadêmico. Na próxima seção mostraremos como classificamos e organizamos os 

dados empíricos, tendo por base as técnicas de Análise de Redes Sociais e Relacional.  
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2.8.2 Análise de dados 

Nossa principal preocupação quanto à análise dos dados foi alcançar os objetivos 

propostos na investigação, e, com isso, apresentar uma interpretação sobre o fenômeno do 

associativismo. Desenvolvemos as análises de forma a não distanciar as teorias mobilizadas com 

o campo empírico, mas sem forçar os dados a encaixarem-se em nosso universo conceitual. Em 

linhas gerais, adotamos uma perspectiva relacional no tratamento dos dados, a considerar as 

escolhas estratégicas das organizações sempre em relação às demais ao seu redor, tendo em vista 

a estrutura sociopolítica do contexto das interações.  

Desse modo, a Análise Relacional apresentou-se como uma primeira ferramenta de 

trabalho, pois permitiu-nos prestar atenção ao jogo de cena estabelecido das participantes da rede 

diante de seus oponentes, porque suas estratégias de mobilização invariavelmente consideravam a 

participação de entidades parceiras. Dessa forma, podemos intuir que, se não pudessem contar 

com tal apoio, elas não se dariam da mesma maneira. “What is distinct about the transactional 

approach is that it sees relations between terms or units as preeminently dynamic in nature, as 

unfolding, ongoing processes rather than as static ties among inert substance39” (EMIRBAYER, 

1997, p. 289).  

Outro aspecto favorece a opção por esta perspectiva de análise: o fato de podermos captar 

as modificações nos modelos de confronto postos em práticas, muitas vezes resultado de 

mudanças nas configurações da rede, expressas, por exemplo, no ganho ou perda de força de uma 

das organizações. Acreditamos que o enfoque que propusemos ajudou a captar e explicar essa 

dinamicidade do real. Uma metáfora talvez ajude a entender melhor o que representa essa escolha 

metodológica. Seria como se, ao invés de tirarmos fotografias que só nos contam o que pode ser 

visto a partir do enquadramento dado, tivéssemos adotado uma filmadora rodando 360°, 

posicionada ao centro da rede capturando todas as relações em curso, assim teríamos múltiplos 

quadros uns em relação aos outros.  

                                                   
39 “O que é destacável sobre a abordagem transacional é que ela vê as relações entre termos ou unidades como 

dinâmicas por natureza, desdobramentos, mais processo de idas e vindas do que laços estáticos em meio a uma 
substância inerte” (tradução livre do autor).  
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Com vistas a aprofundarmo-nos sob as lógicas que regem as interações, trabalhamos em 

paralelo com a Análise de Redes Sociais40, em virtude de essa técnica colocar em destaque os 

laços sociais que unem e dão forma aos arranjos sociais e não os indivíduos isolados em si. Essas 

conexões muitas vezes definem os próprios atores, pois elas, muitas vezes, constroem-se nas 

interações uns com os outros. Assim pudemos olhar a rede como se estivéssemos por cima, 

identificando os seus diversos pontos de aproximação:  

A análise de redes permite construir distinções analíticas de caráter empírico, 
identificando lógicas comuns que, em vez de serem conceitualmente imputadas 
na forma de um sentido de unidade derivado do plano teórico, exprimem 
padrões de interação recíproca animados pelos papéis que neles desempenham 
diferentes tipos de organizações civis (GURZA LAVALLE; CASTELLO; 
BICHIR, 2006, p. 22).  

Por meio desta metodologia, fomos capazes de identificar padrões de interação entre as 

organizações que compõe a rede, a partir dos seus contextos de mobilizações. Com isso saímos 

do nível especulativo e nos colocamos no caminho da compreensão das razões que subjazem à 

formação do arranjo.  

Essa escolha não se deu ao acaso, pois com ela fomos capazes de enxergar o modo como 

se articulam os grupos no interior da rede, quais entidades se aproximam mais umas das outras e 

aquelas que congregam ao redor de si o maior número de parceiras e quais são as consequências 

dessas aproximações. A combinação das duas técnicas de análise só foi possível, haja vista as 

redes darem-se na relação das organizações umas com as outras, com base no mesmo arcabouço 

cultural de onde retiram os símbolos e estratégias que dão significado as suas lutas. Assim suas 

escolhas e o modo como se enxergam é derivado em alguma medida dessas interações:  

A força da análise de redes sociais está na possibilidade de se construir estudos 
muito precisos em termos descritivos sem impor uma estrutura a priori à 
realidade e aos atores, criando um tipo muito particular de individualismo 
relacional. Este tipo de análise permite a realização de investigações sofisticadas 
e diretas sobre os padrões de relação entre indivíduos e grupos, aproximando-
nos dos tão decantados microfundamentos da ação social sem a perda de visão 
da estrutura (MARQUES, 1999, p. 3). 

                                                   
40  A tabulação das informações coletadas será processada através dos programas de livre acesso Netdraw e Ucinet. 

Tais programas geram sociogramas a partir da inserção das informações coletadas no campo.  
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Uma das ferramentas de que lançamos mão para visualizar e permitir a interpretação dos 

dados chama-se sociogramas41 – espécie de mapas em que as organizações são identificadas por 

pontos e as conexões por retas. Por meio desses diagramas, conseguimos visualizar mais 

claramente as conexões existentes, as organizações que funcionam como pontes entre os 

subgrupos na rede e aquelas que se encontram isoladas.  

Por intermédio das entrevistas e documentos, elaboramos alguns sociogramas capazes de 

indicar-nos onde se encontram as amarrações do arranjo, permitindo associar-lhes a construção 

do discurso de direitos humanos, assim como visualizar a proximidade delas com os órgãos do 

Estado. Exemplo desse modelo de investigação pode ser encontrado no trabalho de Marques 

(2003), quando estuda as redes sociais e os atores políticos na cidade de São Paulo quanto à 

definição das políticas públicas de urbanização, e no de Gurza Lavalle, Castello e Bichir (2006), 

sobre o associativismo civil na mesma cidade.  

Por exemplo, no mapeamento feito pelos autores acima citados visualizamos os sentidos 

das associações, assim sabemos qual organização procurou e qual foi procurada. Desse modo, 

descobrimos a tendência de organizações de eixos temáticos semelhantes a aproximarem-se. 

Entendemos, então, que as articuladoras de movimentos de gênero conectam-se apenas com 

associações de bairro por meio de uma única organização, que é intensamente procurada não só 

por suas congêneres, mas também por movimentos populares, o que lhe confere destaque na rede. 

Gurza Lavalle, Castelo e Bichir (2006), ao descreverem seus sociogramas, 

desembaralham os setores do associativismo paulista, deixa de ser um aglomerado de 

organizações avulsas e passa a ter uma ordem e lógica de funcionamento. Porém, não basta 

sabermos isso, é indispensável entender os porquês dessas ações, aventurarmo-nos por entre os 

indivíduos que elaboram o mundo social, para saber como definem seus temas de luta e 

estratégias de ação, o que pode atrair novas organizações à rede ao mesmo tempo afastar outras.  

De acordo com Gutiérrez (1999, p. 136), podemos definir as vantagens e desvantagens da 

utilização do sociograma do seguinte modo: 

                                                   
41 Com vistas a facilitar a compreensão do leitor sobre a construção destes sociogramas faremos uma breve 
explicação sobre isso. Através das entrevistas elencamos as entidades que são citadas por nossos interlocutores, 
depois dispomos estas em uma matriz quadrada tanto na coluna quanto na linha e marcamos 1 na presença de relação 
e 0 na ausência. Com base nesta grade gerada no UNCINET, o NETDRAW gera o desenho da rede. Podemos 
também destacar apenas partes do mesmo, através das análises de ego.  



70 
 

[…] el sociograma tiene por misión representar gráficamente las relaciones de 
distinto tipo, que están presentes en un momento determinado, entre un conjunto 
de actores. Aquí el sociograma (lo instituyente) se enfrenta al organigrama (lo 
instituido, lo cristalizado) de manera que aporta a la investigación una 
perspectiva de lo que está pasando en el momento presente y por dónde deciden 
los implicados de han de desarrollase las propuestas de actuación. Por el 
contrario, una de las limitaciones del sociograma, como hemos señalado más 
arriba, es su estatismo (en la acepción de estático) y su calidad descriptiva, no 
explicativa42.  

Em síntese as técnicas de análise adotadas nesta tese permitiram-nos lidar com as nossas 

duas principais fontes de dados, quais sejam entrevistas e documentos. Por meio delas, esperamos 

ter captado e explicado nosso objeto. Aprendemos a importância de meter-nos pelas frestas da 

estrutura da rede, e, assim, dar profundidade às explicações. Por intermédio da combinação das 

estratégias de análise esperamos ter superado as limitações de ambas, pois, se em uma falta as 

especificidades culturais dos militantes, a outra não se aproxima dos marcos estruturais das 

interações.  

Em nosso entender não há disjunção entre a teoria tomada como referência na explicação 

do objeto e as técnicas de análise, pois a Análise de Redes Sociais43 está atenta a questões 

estruturais dos fenômenos, preocupação dos autores do Processo Político, quando consideram de 

extrema relevância as estruturas políticas e econômicas que favorecem a formação de 

organizações civis. Por sua vez, a Análise Relacional estende o braço para os conceitos de 

enquadramento interpretativo (frames), pois as estratégias tanto de mobilização quanto de 

definição do conteúdo dos direitos humanos ocorrem relacionalmente dentro da rede e não são 

                                                   
42 “O sociograma tem por missão representar graficamente as diferentes relações que estão presentes em um 

determinado momento, ente um conjunto de atores. Aqui o sociograma (o instituinte) coloca-se diante do 
organograma (o instituído, o cristalizado) de maneira que aporta à investigação uma perspectiva do que está se 
passando no momento presente e por onde os implicados vão decidir pelas propostas de atuação. Por outro lado, 
uma das limitações dos sociogramas, como assinalamos acima, é seu estatismo (na acepção de estático) e sua 
qualidade descritiva e não explicativa (tradução livre do autor).  

43 A análise de redes é uma metodologia de pesquisa centrada nas conexões que os indivíduos ou organizações 
estabelecem entre si, percebendo as interações não como fenômenos isolados, mas dadas dentro de um conjunto 
de alianças. Desta forma, pode-se descobrir a estrutura na qual os sujeitos se inserem. Assim, os dados não 
podem ser visto isoladamente, mas nas relações em que se inserem. Para tornar mais fácil a visualização dessas 
relações costuma-se construir diagramas para representar os pontos de contatos entre membros que constituem a 
rede, estes recebem o nome de sociogramas. Na análise relacional, conceitos por vezes essencializados como 
poder ou sociedade civil não são vistos assim, pelo contrário existem apenas na medida em que os indivíduos 
interagem, por esta razão são fluídos e mutáveis. De ambos os métodos podemos citar os seguintes expoentes: 
John Scott, Mustafa Emirbayer, Jacob Moreno e Mark Granovetter. 
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definidas arbitrariamente por apenas uma entidade. Tivemos o cuidado de casar a teoria com a 

metodologia para que não sejam dimensões que se anulem:  

Uma metodologia é uma ferramenta (uma técnica), mas não é neutra, logo 
implica uma visão de mundo. O ideal é fazer derivar a metodologia do 
referencial teórico. [...] Na maior parte das vezes, porém, isso não ocorre. Para 
que serve então referencial teórico num trabalho acadêmico com vistas a título? 
Para o autor mostrar erudição. Faz parte da regra implícita do jogo. Para que o 
autor mostre que sabe o que já foi dito antes sobre ou em torno de seu campo de 
interesse. Para que o autor não pense estar inventando a roda em casos de mera 
repetição de argumentos e pontos de vista. Ou, quando se trata da genealogia de 
um conceito, para indicar a evolução do termo e suas possibilidades futuras 
(SILVA, M., 2011, p. 35).  

A metodologia e a teoria em nossa tese mantém íntima relação como demonstramos 

anteriormente, grosso modo uma completa e sustenta a outra, justificam nossas escolhas e 

fortalecem as análises desenvolvidas. Não são corpos estranhos ao texto, pelo contrário tornam-

no mais robusto, coerente e explicativo.  

2.9 OS DESAFIOS DA ESCRITA DA TESE 

Antes de passarmos ao próximo capítulo dedicado ao debate teórico sobre dinâmicas 

associativas que levam não só à mobilização social, mas à formação de redes com vistas a 

desafiar os poderes estabelecidos, teceremos alguns comentários acerca das dificuldades 

enfrentadas na elaboração do presente texto. Nosso intuito não é dar lições de cientificidade 

ou desenvolver um manual, pois, além de não ser o lugar oportuno, soaria pedante. Apenas 

gostaríamos de compartilhar com os leitores as angústias vivenciadas no decorrer do processo 

de escrita.  

Apesar das orientações, debates com colegas e apresentações de trabalhos em eventos, 

os quais contribuem na definição do objeto e na solução de problemas teóricos e empíricos 

enfrentados pelos pesquisadores, a redação do texto final da investigação é algo não só 

pessoal, mas solitário. Nesse momento, vemo-nos isolados do mundo, envoltos em nossas 
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análises em busca do melhor modo de expressarmos o que temos em mente (algo nem sempre 

fácil e conquistado de primeira mão).  

Para superar o bloqueio sofrido diante das páginas em branco, aproveitamos neste 

capítulo material apresentado na qualificação, tal fato ao mesmo tempo em que forneceu um 

ponto de partida, também provocou alguns inconvenientes, por exemplo, as formulações por 

demais abstratas decorrentes do estágio incipiente da investigação quando da sua primeira 

versão atrapalharam-nos. Isto por vezes tornou o texto truncado, esperamos ter superado a 

contento isto.   

Portanto, ao incorporarmos produções mais antigas ao texto final sugere-se atenção 

redobrada, com vistas a atualizar as técnicas de coleta e análise de dados, os objetivos e até 

mesmo as hipóteses, porque, nesse meio tempo, muitas vezes modificamos a abordagem do 

objeto assim como damo-nos conta de estratégias mais eficientes na “captura” da empiria. 

Sem revisão o texto parecerá descompassado em relação às demais partes.  

Outra lição aprendida ao longo da maturação da tese refere-se a apresentar na revisão 

bibliográfica não apenas as teorias e autores os quais validam nossas análises, pois nos parece 

de bom tom trazer ao debate vozes dissonantes, ou seja, mostrar a variedade de possíveis 

explicações relacionadas ao fenômeno. Isto antes de nos deslegitimar ou colocar nossas 

explicações em suspenso evidencia a contribuição feita à interpretação do fenômeno.  

Algumas vezes o processo de escrita é angustiante, pois nem sempre conseguimos 

expressar de maneira clara e objetiva o pretendido, produzindo frases ora truncadas, ora de 

difícil compreensão. Por conta disso, a revisão contínua é indispensável, aparando os 

excessos, a deixar a leitura mais fluída e fácil. Isso permite uma melhor compreensão dos 

objetivos propostos e engrandece a obra, pois, não são necessárias frases longas e rebuscadas 

para demonstrar a profundidade da investigação ou erudição do pesquisador, como nossa 

própria experiência nos ensinou.  

Um texto ágil, na maioria das vezes, alcança melhor seu objetivo do que uma prosa 

cheia de exageros que tiram o foco do objeto de estudo, e levam o leitor a caminhos sinuosos 

que, antes de enaltecer o trabalho, torna-o impenetrável, pois um texto que não dialoga com 

seu leitor, torna-se um monólogo enfadonho.  

Como nos adverte Becker (2002), o processo de escrita não é algo natural, como se 

bastasse sentar em frente ao computador e materializar as ideias, pelo contrário, é marcado 
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por inúmeras reescritas até alcançarmos a sua melhor forma. Assim, após um sem fim de 

versões e críticas cremos ter entregado ao leitor um texto, objetivo, simples sem ser simplório 

e expressão de nosso estilo, por meio do qual os quatro anos de leituras, produções textuais e 

investigação da tese resumem-se. Assumimos as responsabilidades de possíveis equívocos na 

análise, sabendo que pretendíamos o melhor.   
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3 AÇÕES COLETIVAS: UM CONCEITO, VÁRIAS INTERPRETAÇÕES  

Ao longo deste capítulo, debateremos acerca das estratégias de mobilizações e dos 

formatos organizativos assumidos pelas entidades da sociedade civil nos seus enfrentamentos 

diários pela concretização dos direitos. Trata-se em linhas gerais de uma revisão bibliográfica das 

principais vertentes explicativas do associativismo. Contudo, ater-nos-emos em mais detalhes aos 

estudos que partem do arcabouço teórico das oportunidades políticas e mobilização de recursos, 

porque entendemos serem mais significativos na compreensão do nosso objeto empírico.  

Porém, ao invés de nos enclausurarmos nesse universo teórico, manteremos diálogo com 

outras correntes explicativas que eventualmente contradizem a literatura posta em destaque, 

desde que nos auxilie a entender a realidade estudada. Esperamos, com isso, levantar o pano de 

fundo teórico da presente tese. 

Procuraremos de todo modo evitar cair em certas armadilhas teóricas que separam o 

Estado e a sociedade, como se fossem dimensões diametralmente opostas e, no limite, inimigas, 

impossibilitando qualquer espécie de intercâmbio seja de pessoas, seja de recursos. Como 

veremos ao longo deste trabalho, há uma interpenetração entre essas dimensões, principalmente 

nos espaços institucionalizados dos Conselhos. Não se verá neste texto a defesa cega das 

entidades civis nem a condenação do Estado de antemão, mas uma análise das relações 

estabelecidas entre eles. 

3.1 OPORTUNIDADES POLÍTICAS E AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS PARA O 
ASSOCIATIVISMO 

Para autores como McAdam, Tarrow, e Tilly (2009), o surgimento e a consolidação de 

qualquer ação coletiva44 estão diretamente relacionados a um ambiente de abertura democrática e 

oportunidades políticas, em que os indivíduos são encorajados ou desestimulados a engajarem-se 

em lutas políticas. Portanto, o contexto no qual a ação transcorre influencia decisivamente o êxito 

ou fracasso de qualquer empreendimento coletivo de contestação da ordem estabelecida. Em 

                                                   
44 Por exemplo, ONGs, passeatas, movimentos sociais entre outras.  
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função disto, tais fatores precisam ser considerados nas análises sociais. A abertura ou 

fechamento político pode ser determinado tanto pelo Estado quanto pela disposição ideológica da 

sociedade a permitir ou não o florescimento de associações da sociedade civil.  

De acordo com McAdam (1996), é preciso tomar-se certos cuidados na adoção do 

conceito de oportunidades políticas, pois nem todas as mudanças no ambiente institucional 

podem ser consideradas como tais. Além disso, fatores culturais precisam ser levados em 

consideração nas avaliações institucionais, a isso ele chama de “cultural climate45”. O autor 

identificou quatro tipos diferentes de expansões culturais que facilitam o surgimento de 

mobilizações sociais: (a) flagrante contradição entre um valor destacado na sociedade e 

determinadas práticas sociais convencionais; (b) imposição de agravos inesperados; (c) 

identificação da vulnerabilidade e ilegitimidade do sistema; e (d) o surgimento de um novo 

quadro interpretativo para as demandas e queixas dos indivíduos.  

No intuito de diferenciar as oportunidades políticas de outros elementos explicativos das 

dinâmicas, como os culturais, e evitar que o conceito seja mobilizado para explicar qualquer 

alteração social, McAdam (1996)46 classifica quatro dimensões de alcance para as oportunidades 

políticas. A primeira refere-se à relativa abertura ou fechamento político das instituições 

governamentais, ou seja, a capacidade dessas em reconhecer as demandas vindas da sociedade 

assim como sua disposição para dialogar com a sociedade civil. A segunda diz respeito à 

estabilidade dos alinhamentos políticos das elites que controlam o Estado, pois, dependendo da 

situação, poderia permitir rupturas e brechas para ações civis. A terceira é a presença ou não de 

elites estranhas ao poder estabelecido. Por fim, a última dimensão é propensão do Estado em usar 

da repressão através da violência policial ou por meio de mecanismos institucionais de 

perseguição política. 

A percepção dessas oportunidades possibilitaria o surgimento ou expansão de 

movimentos sociais; por outro lado, sua negação coibiria as manifestações. Portanto, as aberturas 

no sistema jogam um papel crucial nas dinâmicas dos movimentos sociais, basta pensarmos que, 

em um Estado marcado pela censura e perseguição policial de militantes, há pouco espaço para 

ações de movimentos sociais, pois os riscos comparados com os possíveis ganhos são pequenos. 

                                                   
45 Tradução livre: ambiente cultural.  
46 Destes podemos destacar Michael Lipski e Charles Brockett.  
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Em um Estado democrático, ao contrário, os desafios encontrados pelos movimentos sociais são 

mais passiveis de serem transpostos. 

Na análise das oportunidades políticas, duas variáveis dependentes do processo político47 

devem ser levadas em consideração: os ganhos do movimento e os estágios do confronto, por 

exemplo, seu início ou fim, pois, em um ciclo de protesto, ou seja, quando um movimento social 

desencadeia uma série de manifestações, dependendo do momento, certos grupos aderem à 

mobilização, variando tanto sua postura quanto os possíveis ganhos desse engajamento. Saber 

disso permite-nos avaliar as dinâmicas, os posicionamentos e as estratégias adotadas pelas 

organizações, porque é muito diferente o comportamento quando se inicia a luta, enfrentando 

sozinho os adversários, de quando a luta já está estabelecida e os enquadramentos 

interpretativos48 estabilizados. 

Dessa forma, os movimentos passam a ser categorizados da seguinte maneira: 

movimentos iniciadores – os que estabelecem o ciclo de protesto sem terem certeza dos rumos 

das suas ações; seguidos pelos movimentos de adesão – que se juntam ao enfrentamento na 

proporção que o cenário de conflito se configura. Geralmente nesse estágio algumas das 

oportunidades políticas expandem-se, e os quadros de referência se tornam mais nítidos: 

To better understand the role of political opportunities in movement emergence 
we need to look at the development dynamics of latecomers as well as early 
rises. My own suspicion is that spin-off movements owe less to expanding 
political opportunities that to complex diffusion processes by which the 
ideational, tactical, and organizational lessons of the early rises are made 
available to subsequent challengers49 (MCADAM, 1996, p. 33). 

Isso quer dizer que os movimentos retardatários tomam a luta para si não só pela 

diminuição dos ataques dos adversários ou pela associação com aliados mais poderosos, mas 

também pelo aprendizado de novas táticas de ação como também da incorporação de discursos 

                                                   
47  A Teoria do Processo Político procura encontrar explicações estruturais para as dinâmicas sociais, mas sem cair 

no determinismo econômico marxista. Considera os elementos da política e da cultura como importantes na 
compreensão dos movimentos sociais.  

48  Referimo-nos ao conceito de frame, ou seja, o conteúdo da luta definido pelas organizações nas suas relações. 
49  “Para entender melhor o papel das oportunidades políticas na emergência de um movimento, precisamos observar 

as dinâmicas de desenvolvimento dos retardatários, assim como o surgimento dos iniciadores. Minha suspeita é 
que os movimentos frutos da mobilização devem menos à expansão das oportunidades políticas do que à difusão 
de um complexo processo pelo qual as ideacionais, táticas e organizacionais lições dos iniciadores fazem-se 
disponíveis para os desafiantes subsequentes” (tradução livre do autor). 
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que dão forma à sua bandeira. Assim, as vanguardas não só servem de inspiração, mas mostram 

os caminhos para o enfrentamento ensinando como se postar diante das adversidades vindas do 

campo de luta, por consequência encorajam a adesão de novos parceiros. Entender essa dinâmica 

é crucial para compreender o funcionamento dos ciclos de protestos assim como a formação de 

redes. 

As organizações igualmente são capazes de criar certas oportunidades políticas, pois, na 

medida em que em pressionam agressivamente os governos, no sentido de atenderem suas 

demandas, abrem espaços para várias outras transformações institucionais, a convidar novos 

arranjos civis a lutarem por suas questões. Em muitos casos, tais modificações alcançam o 

próprio poder legislativo, obrigando-o a mudar o estatuto legal da sociedade. “Thus transformed, 

the structures of political opportunities acts back to once again confront the population of 

challenging groups with new constraints and possibilities for action50” (MCADAM, 1996, p. 37). 

Por isso, as situações conflituosas não se encerram em si, haja vista abrirem as portas para novas 

demandas e enfrentamentos51.  

O conceito de confronto político subjacente a todo este trabalho receberá nas próximas 

páginas uma atenção pormenorizada, mas, em suma, refere-se ao fato de um grupo social realizar 

reivindicações a outro grupo (geralmente o Estado). Quando elas não são atendidas, o status da 

relação entre eles altera-se, ocasionando uma série de conflitos, com o estabelecimento de 

estratégias de parte a parte para o enfrentamento. Nisso são mobilizados repertórios de ação 

variados, determinados em função dos adversários, objetivos e contexto do embate.  

Em artigo conjunto, McAdam, Tarrow e Tilly (2009) sintetizam as definições usualmente 

adotadas do conceito, haja vista a fragmentação do seu uso nas mais diversas pesquisas que o 

tomam como motor explicativo. Assim, definem confronto político como a interação entre 

pessoas sem poder algum com outras poderosas em que é estabelecido um desafio aos segundos, 

almejando a superação das condições existenciais dos primeiros.  

O conflito é iniciado por meio de demonstrações públicas, mostrando não só a validade 

das demandas do movimento, mas também seu comprometimento com a causa em jogo. 

Lembram os autores que o surgimento dos regimes parlamentares no Ocidente em meados do 

                                                   
50  “Assim transformada, a estrutura de oportunidades políticas confronta uma vez mais a população dos grupos 

desafiantes com novas restrições e oportunidades para ação” (tradução livre do autor).  
51   Assim à medida que alguns objetivos são alcançados ou o movimento é reprimido ocorre um enfraquecimento do 

conflito, com isso abre-se espaços para novas demandas, podendo dar início a uma nova série de enfrentamentos. 
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século XIX e a consolidação da figura do Estado levaram ao surgimento de movimentos sociais 

de caráter nacionais preocupados com a afirmação de suas identidades forjadas coletivamente 

mediante reuniões, passeatas, demonstrações públicas entre outros repertórios de ação:  

Como resultado, os ativistas se empenham muito para criar coalizões e tentar 
formar identidades coletivas mais amplas em torno delas, disputando o controle 
de organizações, eliminando agendas rivais, criando expressões de apoio 
unificado para seus próprios programas e negociando com as autoridades 
(MCADAM; TARROW; TILLY, 2009, p. 24). 

Estas ações, na medida em que não se mostram violentas, proporcionam uma série de 

vantagens, por exemplo, o estabelecimento de alianças seja por identificação com a causa, ou 

por interesse específico com membros do sistema político, e isso acaba levando as disputas 

em direção ao interior dos governos. Assim, o conflito também passa a pesar na arena 

eleitoral, pois atiça a pressão de opositores poderosos sobre as autoridades. Concluem, que as 

estratégias dos movimentos sociais podem ser mais bem sucedidas em ambientes políticos 

estáveis, por exemplo, com parlamento e competição política.  

Conforme os iniciadores do confronto político avançam sobre suas demandas tornando 

patentes as fraquezas do adversário, novos competidores somam-se à empreitada em busca de 

respeito e reconhecimento para as suas bandeiras de luta, porém, na mesma proporção que 

esses novos atores surgem e as primeiras conquistas se consolidam, a intensidade e o sucesso 

das ações arrefecem assim como a “civilidade”. Esse fato identificado pelos autores pode ser 

observado nos quebra-quebras que se seguem ao fim de manifestações, quando a contestação 

política cede espaço para a depredação e saques52 de estabelecimentos comerciais. 

Apesar de nossa literatura estar centrada em pesquisas realizadas na América do 

Norte, os estudos sobre o impacto das oportunidades políticas sobre o associativismo civil 

não é uma exclusividade dessa região do globo. Destacamos o trabalho de Rennó (2003) 

sobre o engajamento político na América Latina. O autor tem por principal objetivo testar 

variáveis relacionadas ao confronto político, levando em consideração os incentivos e 

                                                   
52  Recordemos os quebra-quebras que se seguiram às manifestações de junho de 2013 no Brasil. “Uma manifestação 

na segunda-feira (15) em Vitória terminou em vandalismo. Mais de 30 ônibus foram depredados na cidade. A 
confusão foi depois de um protesto em frente à Assembleia Legislativa, contra a decisão dos deputados de manter 
o pedágio na ponte que liga a capital à Vila Velha [...]”. Trecho de uma reportagem sobre o desfecho de um dos 
dias de manifestações em Vitória/ES (JORNAL NACIONAL, 2013).  
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restrições postos aos indivíduos para atividades de contestação, assim como, a influência das 

predisposições individuais53 para o engajamento.  

O fato de as pessoas agirem coletivamente em ações de enfrentamento aos poderes 

constituídos não significa que todas sigam os mesmos modelos de arranjos institucionais. 

Sendo assim, ao analisarmos a realidade é indispensável fazer tais distinções. O autor 

supracitado diferencia as mobilizações nas seguintes categorias: (a) associações nacionais, 

voltadas para a política institucional e com interesses estreitos, por exemplo, partidos e 

sindicados; (b) grupos locais, geralmente centralizados a partir de associações de moradores e 

clubes de mães, atentos a temas mais próximos da vida cotidiana; (c) novos movimentos 

sociais com amplos repertórios de ação e diferenciado padrão de recursos e recrutamento de 

militantes, no estudo de caso do texto, destaca os movimentos ambientalistas; (d) protestos 

políticos, na forma de bloqueio de trânsito e invasão de propriedades privadas.  

O autor, em linhas gerais, tenta equacionar a Teoria do Capital Social, de Putnam, com 

a de oportunidades e confronto político, de Tarrow. Se observarmos com atenção, trata-se do 

exercício de encontrar um meio termo entre ação e estrutura, como feito por Gamson e Meyer 

(1996) ao analisar os elementos estruturais indispensáveis para a ação coletiva e os que são 

exclusivos dos indivíduos engajados. A fim de sair exitoso dessa empreitada, fez uso dos 

seguintes indicadores de capital social: confiança interpessoal, tolerância política e otimismo, 

por meio desses termos pretendeu verificar suas influências no engajamento. 

Para Putnam, instituições sociais democráticas é a consequência de uma sociedade 

civil mobilizada permanentemente, pressionando o Estado no sentido de fazê-lo respeitar os 

direitos e não o resultado de interferências estatais de suporte as organizações civis. Por sua 

vez, Tarrow (2009a) reconhece que as ações por parte do Estado implicam as oportunidades 

de mobilização dos indivíduos, seja motivando-os ou não.  

Assim, Rennó (2003, p. 76) pretende aproximar esses dois universos conceituais 

distintos: 

[…] avaliações positivas tanto do desempenho quanto da legitimidade das 
instituições certamente indicam que há uma percepção de que o espaço público é 
regulado e, portanto, seguro. Nesse caso, altos níveis de apoios difusos e 

                                                   
53 Entre essas podemos destacar histórico de engajamento familiar em movimentos sociais e sentimento de 

inconformidade em relação à ordem político, social e cultural em uma determinada época.  
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específicos estimulam a mobilização pública na forma de participação em ações 
coletivas da sociedade civil. Contudo, a participação em movimentos de 
protestos político, relacionados à desobediência civil, devem ser negativamente 
influenciados por tais avaliações: indivíduos que participam de movimentos 
contestatórios necessariamente devem estar insatisfeitos com o desempenho de 
instituições públicas.  

Dito em outras palavras, a confiança interpessoal estimula a participação em mobilizações 

civis, assim como um ambiente político estável, ou seja, no qual o Estado não faça uso da sua 

capacidade repressiva de forma ostensiva e respeite as leis, por outro lado quando as instituições 

públicas não atendem de forma satisfatória as demandas populares abre-se espaço para ações de 

protesto cobrando soluções do poder instituído.  

Dessa forma, o que leva os indivíduos a aderirem a mobilizações como invasões de 

propriedades não é o mesmo daqueles engajados em sindicatos ou partidos políticos. Os arranjos 

são influenciados tanto pela confiança nos parceiros de interação, quanto pelas condições 

estruturais dadas pela sociedade; o formato assumido referenciar-se-á na maior ou menor 

confiança nos associados, na abertura política, assim como nos desafios a serem superados.  

 De acordo com as tabelas de significância apresentadas no trabalho, a participação em 

ações comunitárias é menos determinada por confiança interpessoal do que por leitura de jornais 

e estabilidade das instituições; em relação aos partidos e sindicatos a variável mais destacada 

foram anos de eleição livre, ou seja, haveria liberdade para esses grupos organizarem-se na 

disputa pelo poder estatal. Da mesma forma, um ambiente institucional estável e livre ocupa 

grande importância no desenvolvimento de movimentos sociais de defesa do meio ambiente, 

igualmente decisivo para os protestos políticos.  

A despeito de objeções feitas aos indicadores e possíveis vieses na pesquisa, fica nítida a 

centralidade que as oportunidades políticas ocupam no incentivo à formação, à manutenção e à 

transformação das organizações da sociedade civil, porém isso não nega de todo que o capital 

social dos militantes contribua para o engajamento. “O que aparentemente condiciona o ativismo 

da sociedade civil nesses países é muito mais a existência de aberturas e garantias oferecidas por 

instituições formais do que indicadores de capital social” (RENNÓ, 2003, p. 80). Como podemos 

perceber ao longo do texto, esse mesmo modelo de comportamento repete-se no Brasil com a 

relevância do contexto de ação no surgimento do associativismo.  



81 
 

3.2 OS REPERTÓRIOS DE AÇÃO E AS ESTRATÉGIAS PARA O CONFRONTO 
POLÍTICO 

 Em decorrência das tensões presentes nos confrontos, é possível acreditar que nem 

sempre o consenso é o objetivo principal das organizações, mas, sim, a afirmação dos seus 

lugares no “campo de batalha” institucional e o sucesso de suas causas aos olhos dos seus 

participantes, pois isso agregaria à sua rede, novos aliados e apoiadores. Assim, as ações são 

meticulosamente estudadas com vistas a alcançarem maior repercussão. Os repertórios de táticas 

desenvolvidos não são exclusivos de uma entidade, pelo contrário, são incorporados ao conjunto 

de ações daquela sociedade54. 

Essas “armas” criadas pelos movimentos sociais para enfrentarem seus adversários muitas 

vezes tomam de surpresa o poder estabelecido que não se encontrava preparado para tal ação, e, 

em virtude disso, não consegue revidar de imediato, abrindo espaço para novas investidas. Por 

causa disso, algumas organizações, ao perceberem rachaduras na defesa do oponente, animam-se 

em entrar na luta.  

A estratégia comumente utilizada pelas autoridades para lidar com essa situação é tornar 

uma determinada prática comum, incorporando-a ao “repertório convencional”. Dessa forma não 

serão pegos desprevenidos. “A eficácia instrumental de um repertório deriva basicamente de sua 

novidade, de sua habilidade de, temporariamente, pegar desprevenidos oponentes ou autoridades 

e de criar exemplos de desordem pública que são custosos aos interesses estabelecidos” 

(MCADAM; TARROW; TILLY, 2009, p. 25). Acabam por colocar os detentores do poder em 

uma posição vulnerável, obrigando-os em última instância a ceder diante de certas demandas.  

Algo muito importante destacado pelos autores é o fato de os movimentos sociais se 

estabelecerem e lutarem dentro dos limites oferecidos pelas oportunidades políticas, ou seja, não 

se dão no vácuo, pelo contrário respeitam os limites institucionais dados. Porém, em decorrência 

dos enfrentamentos, essas fronteiras são alargadas incorporando novas temáticas e grupos sociais, 

portanto os limites institucionais do início não são os mesmos do final.  

São criados novos repertórios, identidades e organizações embaralhando o jogo e, por 

consequência, promovendo outros enquadramentos significativos. Por exemplo, um movimento 

                                                   
54   Por exemplo, as barricadas durante a Revolução Francesa (1789), e os abaixo-assinados ainda muito populares no 

Brasil.  
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de moradores organizado em função da luta por melhor infraestrutura, na medida em que alcança 

seu objetivo principal pode começar a problematizar outras questões pertinentes em sua região, 

tais como a violência contra a mulher, trazendo para perto de si novos aliados que, em conjunto, 

elaboraram outros repertórios de ação.  

A Teoria do confronto Político é fortemente influenciada pela da Escolha Racional55, 

porém McAdam, Tarrow e Tilly (2009) não adotam todas as suas perspectivas de maneira 

irrefletida. Ao contrário, criticam a estreiteza de apenas considerar os interesses econômicos 

imediatos como o dínamo da associação, ignorando os aspectos culturais e contextuais das 

práticas sociais. Isso porque as identidades coletivas construídas pelos movimentos 

desempenham papel central na mobilização e definição dos rumos do movimento:  

A maioria parte dos movimentos não surge porque os outsiders são induzidos a 
se juntar à luta; eles são agregados a partir da solidariedade e dos compromissos 
ontológicos das estruturas primarias de mobilização do movimento que estão, 
por sua vez, ligadas às comunidades de identidade comunicadas por meio de 
redes sociais (MCADAM; TARROW; TILLY, 2009, p. 33).  

Evidencia-se a importância dos aspectos culturais na construção dos movimentos e suas 

redes, pois permitem estabelecer as conexões que darão início às ações contestatórias. A cultura 

opera nesses casos como uma amálgama para as diferentes interpretações das situações de 

humilhação e desrespeito que desencadeiam as reivindicações, fornece um quadro interpretativo 

único aos indivíduos mobilizados permitindo suas aproximações.  

Diante desse pano de fundo cultural os autores argumentam que a organização dos 

movimentos sociais não está baseada em aspectos irracionais e irrefletidos, pelo contrário, trata-

se de uma decisão estudada tendo em vista os recursos disponíveis, inclusive os simbólicos, as 

oportunidades e as restrições políticas do seu entorno institucional e os enquadramentos 

interpretativos disponíveis. Essa afirmação desnuda os movimentos de seu romantismo 

revolucionário, e os colocam como resultado de uma escolha prenhe de simbolismos.  

Os autores observam que, apesar da recorrência de movimentos sociais nas democracias 

ocidentais, não se encontram regularidades robustas o suficiente para pensarmos em leis gerais do 

                                                   
55  A Teoria da Escolha Racional parte do principio que o comportamento dos indivíduos é orientado segundo 

critérios racionais, desta forma agira procurando maximizar os resultados das suas ações. O grande expoente 
desta corrente de pensamento é Anthony Downs.  
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funcionamento do associativismo civil, o que coloca as condições do confronto político sempre 

em aberto. Portanto, não é porque certas condições levaram ao surgimento de um ciclo de 

confronto em um determinado lugar que, se repetidas, inevitavelmente levariam a novos embates, 

independentemente do contexto. Porém, mais que princípios de uniformidade as pesquisas 

poderiam trazer à tona princípios de variação.  

Tratou-se até aqui das oportunidades e dos confrontos políticos dentro dos limites dos 

estados nacionais, porém, em um mundo cada vez mais marcado pela globalização e com os 

avanços tecnológicos disponíveis, não é de causar espanto que as oportunidades políticas abertas 

sejam o resultado de conjunturas internacionais, mas que, de alguma forma, despertam 

movimentos nacionais. Por exemplo, o reconhecimento internacional do aborto como uma prática 

legal, poderia levar o surgimento de movimento pró-aborto a localidades em que esse debate não 

esteja dado. Ao analisarmos os movimentos sociais, precisamos ater-nos também aos 

condicionantes exteriores. 

Há todo um debate sobre o modo como as oportunidades políticas devem ser abordadas, 

para explicarem as motivações que levam ao confronto político, assim como à manutenção desses 

enfrentamentos. Tarrow (1996) apresenta uma tipologia com o intuito de classificar as quatro 

principais matrizes explicativas desenvolvidas a partir da literatura existente. Haveria uma 

divisão entre: (a) o modelo infranacional a considerar as políticas públicas e o ambiente 

institucional, não necessariamente estatal, do país como fontes de oportunidades; e (b) o modelo 

estatista preocupado com as variações do modo de organização do Estado e seus regimes 

políticos. 

Dentro de cada grupo notam-se subdivisões. Em relação ao primeiro, certos autores 

exploram as políticas públicas e as instituições em si, por exemplo, a influência do aumento dos 

impostos sobre as ações coletivas, da mesma forma outros se atêm às mudanças de oportunidades 

que afetam um grupo específico, ou seja, realizam uma análise diacrônica56, assim acompanham 

as mudanças na posição social do grupo e o aumento ou diminuição das oportunidades. Por sua 

vez, as análises centradas na figura do Estado separam-se entre as que comparam as decisões 

entre os Estados e as suas repercussões no direcionamento dos conflitos e aquelas que 

consideram as dinâmicas internas do Estado.  

                                                   
56 A análise diacrônica procura estudar as mudanças nos fenômenos ao longo do tempo.  
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De qualquer forma todos os estudos tendem a considerar a figura do Estado como 

elemento explicativo das dinâmicas associativas. “[...] entire political systems undergo changes 

which modify the environment of social actors sufficiently to influence the initiation, forms, and 

outcomes of collective action57” (TARROW, 1996, p. 44). O autor salienta que o confronto entre 

movimentos sociais e Estado não pesa somente para o lado da sociedade civil, mas dá forma ao 

próprio Estado, há, portanto uma relação dinâmica entre as duas partes do embate.  

Tarrow (1996) segue linha de argumentação quanto à definição das oportunidades 

políticas muito parecida com a advogada por McAdam (1996), pois para ambos as variações dos 

formatos e estratégias adotadas pelos movimentos sociais são influenciados pela abertura e o 

fechamento do Estado para as demandas populares, o aparecimento de aliados, modificações nos 

alinhamentos políticos e o grau de coesão das elites dominantes. “By political opportunity 

structure, I refer to consistent – but not necessarily formal, permanent, or national – signal to 

social or political actors which either encourage or discourage them to use their internal 

resources to form social movements58” (TARROW, 1996, p. 55).  

A depender da conjuntura política e do modo de ação estatal, os indivíduos integram-se às 

lutas, organizando-se em movimentos sociais, colocando em jogo os recursos disponíveis ao seu 

alcance. Podemos destacar a compreensão ampla de Tarrow para oportunidades políticas, haja 

vista não reduzi-las exclusivamente às relações institucionais, mas abarcar sinais para além do 

Estado, vindos da cultura e do social, desde que ampliem ou restrinjam as ações das 

organizações. 

A abertura de um sistema político não necessariamente precisa ser completa, mas uma 

combinação entre brechas para a ação reivindicatória e momentos de cerceamento da ação civil. 

Isso fica claro para Tarrow (1996), quando cita o trabalho de Eisinger (1973) e Beissinger (1991) 

sobre o movimento pela democratização da União Soviética, quando havia uma variação entre 

intensa atividade e outras de calmaria, marcadas pela repressão.  

Da mesma forma, alinhamentos instáveis abrem espaço para novos arranjos políticos, e 

incentivam que indivíduos e grupos fora dos círculos de poder tradicionais procurem por um 

poder marginal e, com isso, atraiam novos aliados. Essas formações associativas não se 
                                                   
57 “Sistemas políticos inteiros sofrem mudanças que modificam o ambiente dos atores sociais suficientemente para 

influenciar a iniciação, formação e resultados das ações coletivas” (tradução livre do autor). 
58 “Por estrutura de oportunidade política, eu me refiro ao consistente – porém não formal, permanente, ou nacional – 

sinal para os atores sociais ou políticos o qual encoraja ou desencoraja eles de usar seus recursos para 
constituírem movimentos sociais” (tradução livre do autor).  
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restringem ao universo político eleitoral, mas alcançam a vida cotidiana. Basta recordar, como 

fez Tarrow (1996), dos movimentos camponeses do Peru, quando lutaram contra Espanha.  

Trazer para a órbita dos movimentos aliados importantes, além de conferir maior 

legitimidade às demandas reivindicadas, a depender do tipo de aliança estabelecida, pode 

proteger os indivíduos de ações violentas por parte dos opositores. Assim como, serem avaliados 

de forma amigável pela justiça, além de ter seus pedidos atendidos com maior celeridade pelos 

tribunais. A qualidade dos aliados desempenha papel preponderante para o sucesso da 

organização.  

A divisão das elites também é um fator dentre as oportunidades políticas que não pode ser 

desprezado, porque anima grupos mais pobres a enfrentarem adversários poderosos, haja vista a 

diminuição dos riscos de fracasso da empreitada, além disso, cria-se espaço para elites rivais 

aproximarem-se de tais grupos tomando para si suas bandeiras de luta, assumindo a figura de 

porta-vozes dos mais fracos. “Divisions between elites often have the effect of widening the circle 

of conflict to groups outside the political system and giving them marginal power, while a unified 

elite leaves less opening for the exercise of such marginal power59” (TARROW, 1996, p. 56). 

Dessa forma, as lacunas abertas pela disputa das elites oportuniza sua ocupação pelos desafiantes 

das autoridades. 

 Também é relevante refletirmos sobre a duração das oportunidades políticas e a 

influência do seu tempo de abertura no êxito ou fracasso das ações mobilizatórias. Embora 

janelas de oportunidades menores, dadas em função de um acontecimento específico, sejam mais 

frequentes, sua influência é efêmera, pois na medida em que se fecham há o esvaziamento da 

ação, o movimento tende a se desmobilizar, além disso, as entidades menores sofrem com a 

concorrência daquelas mais bem localizadas dentro da rede. A despeito disso, os movimentos são 

capazes de gerar oportunidades de ação.  

Quando um movimento por coragem de seus membros ou por ter pouco a perder desafia 

um adversário poderoso, acabam expondo pontos de fraqueza destes que não tinham sido 

observados anteriormente. Isso atrai aliados e impulsiona o surgimento de novos movimentos de 

contestação. Da mesma forma, abrem-se barreiras institucionais não previstas no início do 

confronto, alterando o quadro de opções de ações possíveis. “Once collective action is launched 

                                                   
59 “Divisões entre elites frequentemente tem o efeito de alargar o circulo de conflito para grupos fora do sistema 

político e dando a eles poder marginal, enquanto uma elite unificada deixa menos abertura para o exercício deste 
poder marginal” (tradução livre do autor). 
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in part of a system, on behalf of one type of goal, and by a particular group, the encounter 

between that group and its antagonists provides models of collective action that produce 

opportunities for others60” (TARROW, 1996, p. 58).  

Durante o confronto, novos repertórios de ação são testados assim como outras estratégias 

de mobilização se difundem além do movimento iniciador, expandindo-se inclusive para fora das 

fronteiras nacionais. Além do potencial inovador dessas ações a incorporar estratégias diferentes 

das comumente utilizadas, pode-se ampliar a captação de recursos para a manutenção da contenta 

em si e das organizações.  

3.3 TEMPO, DINHEIRO E INFLUÊNCIA: A BUSCA PELO CONTROLE DOS RECURSOS  

Que recursos são esses mobilizados pelos movimentos nas situações de confronto? Para 

ajudar-nos a tornar mais clara suas definições recorremos às interpretações de McCarthy e Zald 

(1977) em seu artigo clássico Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. 

Os autores tomam como de partida os bens necessários às organizações para estabelecerem laços 

umas com as outras, além disso, ressaltam a dependência dos movimentos em relação às 

estruturas externas e o impacto das restrições estatais sobre os resultados do empreendimento.  

Para eles não basta que haja grupos sociais em situação de privação e queixosos sobre os 

problemas sociais para haver um movimento social, embora não se possa negar por completo sua 

importância, porém indispensável é a organização, e a posse de determinados recursos. “For 

some purposes we go even further: grievances and discontent may be defined, created, and 

manipulated by issue entrepreneurs and organizations61” (MCCARTHY; ZALD, 1977, p. 1215). 

Portanto, a existência de demandas ou agravos sociais não leva necessariamente à mobilização. 

Para isso, precisa haver condições estruturais exteriores que possibilitem a organização e a 

transformação das queixas em um discurso político e os recursos necessários para dar partida às 

ações. 

                                                   
60  “Uma vez que a ação coletiva é lançada em parte do sistema, em favor de um tipo de objetivo, e por um grupo 

particular, o encontro entre este grupo e seus antagonistas promove modelos de ação coletiva que produz 
oportunidades para outros” (tradução livre do autor). 

61  “Para alguns propósitos nós vamos ainda mais longe: agravos e descontentamentos podem ser definidos, criados 
ou manipulados por empreendedores e organizações” (tradução livre do autor). 
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Dessa forma, as ações coletivas não são o resultado imediato de experiências de injustiças 

e desrespeito, porque não necessariamente serão essas mesmas pessoas que encabeçarão o 

movimento para superar tais situações de desconforto. Os teóricos da mobilização de recursos 

sustentam que os movimentos sociais podem ou não serem compostos por aqueles que se 

beneficiarão imediatamente do confronto; sendo assim, sua presença não é uma questão sine qua 

non para as dinâmicas coletivas. Por isso, os recursos, por exemplo, tempo, dinheiro e influência 

podem ser fornecidos por indivíduos que não possuem vinculação evidente com a causa.  

As estratégias de mobilização e confronto, ou seja, os repertórios de ação, não se limitam 

apenas à violência, à persuasão e à barganha para alcançar seus objetivos, tal como se 

caracterizou o movimento operário nos seus primórdios. Muitas entidades valem-se da 

aproximação com aliados influentes e alianças com certos setores da elite, pois, assim, ampliam a 

quantidade de recursos disponíveis ao seu dispor.  

Essa não é uma preocupação trivial, haja vista a concorrência estabelecida entre as 

organizações pelos recursos disponíveis na sociedade, e na proporção em que aumentam sua rede 

de contatos, aliados e simpatizantes, as chances de sucesso na captação dos mesmos também 

crescem. De certa forma, as entidades competem entre si pelos recursos disponíveis em um 

determinado momento. “Moreover, tactics are influenced by inter-organizational competition 

and cooperation62” (MCCARTHY; ZALD, 1977, p. 1217).  

A relação entre os movimentos sociais e o restante da sociedade que, muitas vezes, não 

está interessado nas disputas em andamento, é crucial para a sua sobrevivência, pois é dele que 

virão possíveis novos aliados e financiadores, garantindo as condições estruturais para o 

prosseguimento da contenda. De acordo com os autores citados anteriormente, o principal modo 

de conexão com o grande público é através da mídia, entretanto a proximidade com centros 

institucionais e redes pré-existentes também contribui para o recrutamento de novos apoiadores.  

Para McCarthy e Zald (1977), há uma espécie de tipologia das formas de associativismo: 

no primeiro nível, encontra-se o movimento social que reúne os indivíduos em função de 

objetivos e identidades e orienta-se pela mudança ou manutenção das estruturas sociais vigentes. 

No degrau seguinte, estão as organizações de movimentos sociais preocupadas em organizar e 

definir estratégias de enfrentamento em uma dimensão maior, aproximando parceiros afins. Por 

                                                   
62  “Além disso, as táticas são influenciadas pela concorrência interorganizacional e cooperação” (tradução livre do 

autor). 
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exemplo, no Brasil podemos citar a União Nacional dos Estudantes (UNE). Por último, existe a 

indústria de movimentos, composta por todas as organizações que possuem lutas ou objetivos 

semelhantes; seguindo o exemplo anterior, haveria uma indústria do movimento estudantil, 

composta pela UNE, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), Diretórios 

Acadêmicos (DAs), Diretórios Centrais de Estudantes (DCEs) e grêmios estudantis. 

As categorizações não se referem apenas aos formatos dos arranjos adotados pelas 

entidades, mas também aos seus membros, indo daqueles mais comprometidos e disponíveis até 

eventuais parceiros em uma demanda específica. Classificar-se-iam em “aderentes” (adherents), 

adeptos das ideias da organização e “constituintes” (constituents) doadores de recursos. Dessa 

maneira, torna-se um desafio constante aos movimentos sociais transformar o público em geral, 

desde que não sejam oponentes, em aderentes ou em constituintes.  

Se considerarmos todos os envolvidos na operacionalização de uma organização civil, 

encontramos a seguinte estrutura: potenciais beneficiários compostos pelos que ganharão algo 

diretamente com o sucesso do confronto; aderentes conscientes, que embora participem 

ativamente das ações não lucram nada com o seu pertencimento; constituintes conscientes, tais 

quais os anteriores não usufruirão os benefícios do movimento. Dessa forma, o tipo de relação 

que os indivíduos mantêm com a organização definirá seu lugar social nela.  

Existem ainda aquelas figuras que, de certa forma, elevam o custo da participação em um 

movimento social que são as autoridades de controle social. “Their action affects the readiness of 

bystanders, adherents, and constituents to alter their own status and commitment63” 

(MCCARTHY; ZALD, 1977, p. 1222). Assim, em momentos quando o aparelho repressivo do 

Estado ou contramovimentos fazem valer a força policial, o custo de engajar-se em uma 

associação eleva-se a tal ponto que os indivíduos questionam o seu grau de envolvimento, 

levando-os a afastarem-se ou limitando o tipo e quantidade de recursos oferecidos.  

Ainda no tocante aos recursos, McCarthy e Zald (1977) afirmam que, na mesma medida 

que há um aumento da renda da população e de suas elites, a quantidade de recursos destinados 

aos movimentos sociais também cresce. De igual maneira, a competição entre as entidades e suas 

organizações amplia-se. Inclusive novas entidades são criadas, aproveitando tal momento de 

bonança, com vistas a captar esses recursos. Essa corrida não se dá somente entre ONGs; é 

                                                   
63 “Sua ação afeta a disponibilidade dos apoiadores, aderentes ou constituintes alterando seu status e 

comprometimento” (tradução livre do autor).  
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atravessada por associações de voluntários, círculos religiosos e políticos, todos em busca não só 

de dinheiro, mas tempo e influência.  

A ênfase dada aos recursos não é à toa, pois o principal objetivo de uma associação civil é 

garantir a sua sobrevivência, evitando a morte prematura. Garantida a sua subsistência é que os 

demais objetivos entram no campo de visão do coletivo. Só então há o aceno aos indivíduos com 

os possíveis benefícios pessoais decorrentes do engajamento.  

3.4 TENSÕES E DIFERENÇAS NO INTERIOR DOS MOVIMENTOS  

Nem sempre há uma horizontalidade dentro das organizações civis. Em alguns casos, ao 

contrário, as tomadas de decisão cabem a grupos dirigentes, inclusive remunerados pela sua 

dedicação por vezes exclusiva. A esses costumamos denominá-los quadros profissionais. Há 

ainda os profissionais de apoio que, embora remunerados, não participam dos processos 

decisórios, e, por fim, encontramos os trabalhadores, pessoas que dedicam parte de seu tempo à 

atividade sem ter certeza se receberão algo em troca de sua dedicação. “Since involvement of this 

sort occurs in small face-to-face groups, workers, whether through transitory teams or through 

continuous task involvement, can be expected to receive solidary incentives from such 

involvement – selective benefits of a nonmaterial sort64” (MCCARTHY; ZALD, 1977, p. 1227). 

Desta forma, a possibilidade de alguma espécie de ganho seja material ou não é um atrativo 

considerável para as dinâmicas internas das organizações. 

Às vezes, alguns grupos têm o interesse em expandir suas ações além dos limites 

territoriais em que se desenvolveram e onde está sua base de sustentação. Para compensar tal 

situação, eles organizam-se em federações65, com o intuito de garantirem os recursos necessários 

para sua atuação. Embora esse formato institucional amplie os recursos disponíveis para os 

movimentos sociais, não garante a efetiva participação dos seus apoiadores, muitas vezes 

deixando-os isolados das questões centrais de debate desenvolvidas.  

                                                   
64  “Dado que a participação ocorra em pequenos grupos ‘cara a cara’, os ‘trabalhadores’, sejam por meio de equipes 

transitórias ou através do envolvimento contínuo, esperam receber incentivos solidários de tal envolvimento - 
benefícios seletivos de uma espécie não material” (tradução livre do autor). 

65  Este fenômeno pode ser visto na formação da Federação das Associações de Moradores da Serra (FAMS).  
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Uma alternativa possível para superar essa lacuna é encontrada na mídia que opera como 

mediadora entre os movimentos e seus membros isolados, pois a publicidade gratuita conseguida 

por meio de manifestações e outros atos públicos não só fideliza antigos parceiros, tornando-os 

leais, mas atraem novos. Desse modo, os meios de comunicação, e principalmente a Internet, hoje 

em dia, cria canais de comunicação, possibilitando, inclusive que assembleias possam ser 

transmitidas ao vivo e reuniões de emergência convocadas, isso confere maior dinamismo às 

organizações.  

Notamos uma forte influência da Teoria da Escolha Racional, quando McCarthy e Zald 

(1977) comentam a necessidade de os movimentos sociais desenvolverem “produtos66” atrativos 

com vistas a atraírem a atenção do grande público e, por conseguinte, novos militantes. Tal 

estratégia foi desenvolvida pelo movimento ambientalista americano nos anos 70 que tentava 

atrair novos parceiros junto ao grande público, mostrando a importância que teria para cada um a 

preservação dos recursos naturais. 

As ações de mobilização e confronto contra as autoridades, assim como, o tipo de luta ou 

grupo que se pretende representar diferenciam umas entidades das outras, e, nesse processo de 

diferenciação, também atraem novos militantes. Observamos em nossa pesquisa que a 

especialização (diferenciação) das organizações, em certas oportunidades, relacionava-se com a 

busca por recursos muitas vezes escassos.  

Todavia, nem tudo não rosas quando estão jogo uma série de diferentes interesses e 

valores, principalmente quando os movimentos se organizam em federações que, de certo modo, 

também são redes. Isso porque se ampliam as oportunidades de conflitos entre os líderes, 

geralmente pessoas engajadas na luta, e aqueles que doam recursos nas organizações por motivos 

de consciência. O cerne do problema está no fato de os segundos, em algumas situações, não 

serem vistos como leais ao movimento, por contribuir/participar em mais de uma entidade67:  

Not only may the involvement of conscience and beneficiary constituents lead to 
interpersonal tensions, it also leads to tactical dilemmas. Meier and Rudwick 

                                                   
66 Mantivemos entre aspas a palavra produto se referindo aos ganhos proporcionados pelo engajamento em 

movimentos sociais como forma de denotar a influência que a Teoria do Processo Político em seu início sofreu da 
Escolha Racional.  

67  Podemos observar isso nos conflitos entre militantes que participam de movimentos sociais e partidos políticos 
que se encontram no governo. Estes são visto pelos demais como pessoas de não inteira confiança, como 
percebido no trabalho de campo.  
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(1976) document the extent to which the question of whether the NAACP68 
should use Black or White lawyers to fight its legal battles has been a continuous 
one. Especially in the early days, the symbolic value of using black lawyers 
conflicted sharply with the better training and court room effectiveness of white 
lawyers69 (MCCARTHY; ZALD, 1977, p.1232).  

Quando alguns envolvidos adotam uma postura puramente técnica voltada para a 

maximização da eficiência do movimento tal como fosse uma empresa, acaba por perder de vista 

a dimensão simbólica da luta como marco importante da razão de ser do movimento. Em certos 

momentos, optar por respeitar os valores do movimento em detrimento de ganhos de recursos 

pode legitimar o confronto aos olhos de futuros parceiros mais preocupados com a coerência 

ideológica do movimento70.  

Na medida em que há um crescente aumento dos recursos disponíveis para uma 

organização, suas atividades tornam-se mais complexas, exigindo maior especialização dos 

quadros, porque passam a atuar em mais de uma aérea ou a desempenhar funções específicas, por 

exemplo, questões de assistência social, apoio jurídico ou profissionalização, além de pessoas 

específicas para cuidar da contabilidade e administração. Isso, por sua vez, leva ao fenômeno da 

profissionalização dos movimentos sociais, pelo menos aqueles mais institucionalizados que 

captam regularmente recursos públicos e privados.  

Abre-se a possibilidade de carreira dentro da indústria de movimentos sociais para 

militantes profissionais que se deslocam de um para outro em busca das melhores oportunidades. 

Tal situação acaba por influenciar nas estratégias de recrutamento das organizações. “Moreover, 

target institutions sometimes develop positions for SM cadre, such as human-relation councils in 

local governments. Corporations have affirmative-action offices and antitrust lawyers71” 

(MCCARTHY; ZALD, 1977, p. 1235). Sendo assim, às vezes o indivíduo não tem nenhum 

                                                   
68  National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), fundada em 1909, é uma das mais 

antigas e respeitadas organizações dedicadas à luta pelos direitos civis nos Estados Unidos da América.  
69  “Não somente o envolvimento de conscientes e beneficiários constituintes leva a tensões interpessoais, isto 

também leva a dilemas táticos. Meier e Rudwick (1976) documentam a proporção tomada pela questão se a 
NAACP deveria usar advogados negros ou brancos para lutar suas batalhas legais. Especialmente nos seus 
primeiros dias, o valor simbólico em usar advogados negros conflitava nitidamente com o melhor treinamento e 
efetividade nos tribunais dos advogados brancos” (tradução livre do autor). 

70  Pode-se perceber isso nos conflitos dentro da rede de direitos humanos quanto a aceitar ou não o estabelecimento 
de parcerias com o Estado para gerenciar políticas públicas. 

71 “Além disso, instituições de destaque às vezes desenvolvem postos para quadros dos movimentos sociais, tais 
como em Conselhos de relações humanas em governos locais. Além disso, as maiores possuem escritórios de 
ações afirmativas e antitruste advogados” (tradução livre do autor). 
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retorno imediato da sua dedicação e entrega-se ao movimento, porém isso se reverte em alguma 

espécie de capital que poderá lhe valer uma posição de destaque em alguma outra instituição ou 

entidade da sociedade civil.  

Da mesma forma, a proximidade com militantes ocasionais é importante para o sucesso de 

qualquer movimento social, pelo fato de as mobilizações públicas demandarem uma quantidade 

grande de pessoas presentes em suas marchas, vigílias ou concentrações públicas, conferindo 

assim legitimidade à ação. Tais atos acabam por atrair à atenção da mídia, divulgando o discurso 

e a mensagem do movimento, atraindo novos apoiadores e futuros financiadores para a causa. 

Essas demonstrações apresentam ao mesmo tempo dimensões simbólicas e práticas, a primeira 

em virtude de chamar atenção para os objetivos da luta, e a segunda, ao fortalecer a imagem, 

amplia o leque de possíveis fontes de recursos.  

Ainda no tocante às estratégias de recrutamento de novos adeptos e a sua relação com a 

captação de recursos, encontramos em Snow, Olson e Zucher, (1980) algumas reflexões para 

ajudar-nos a entender tal fenômeno. Esse não é um assunto corriqueiro, porque diante de um 

cenário marcado pela competição acirrada entre organizações relativamente equivalentes é 

importante entendermos os mecanismos desenvolvidos pelas entidades para ampliar seus apoios.  

Os autores acima mencionados sustentam a ideia de que o ingresso em associações civis 

independentemente da natureza de suas lutas não está ligado às características sociopsicológicas 

dos indivíduos, mas a fatores socioespaciais. Isso porque o recrutamento geralmente ocorre por 

meio do contato de militantes experientes com os novatos, introduzindo-lhes as razões do 

enfrentamento, os objetivos e as estratégias desenvolvidas. O primeiro contato poderá dar-se 

tanto em lugares considerados públicos, por exemplo, praças, parques, aeroportos, quanto 

privados, em casa. Igualmente a forma de comunicação para o contato varia entre o pessoal, 

passando por mecanismos de comunicação de massa ou através de telefone e e-mail.  

A partir dessas diferenças, Snow, Olson e Zucher (1980) elaboram um esquema de 

classificação das vias de recrutamento, tendo em um eixo os canais públicos e privados de 

comunicação e, no outro, se esse contato é pessoal ou mediado. Então através da intersecção 

desses eixos desenvolvem um quadro comparativo para identificar quais são os meios de 

recrutamento e em que situações cada um é mais eficiente. O que se pode deduzir dessas 

reflexões é a relevância das redes sociais para a ampliação do contingente de participantes de um 
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movimento, pois pessoas próximas a militantes têm mais probabilidade de se tornarem futuros 

associados.  

Com base em suas pesquisas, Snow, Olson e Zucher (1980, p.792) laçam a seguinte 

proposição: 

[…] those outsiders who are linked to one or more movements members through 
preexisting extramovements networks Will have a greater probability of being 
contacted and recruited into that particular movement than will those individuals 
who are outside of member’s extramovement networks72. 

Isso porque esse relacionamento prévio facilita na familiarização com as ideias do 

movimento, assim como com suas estratégias de confronto. Estar próximo de alguma 

organização em função de participar de uma rede social comum não significa necessariamente 

que haverá adesão, mas a torna mais fácil. Essa dificuldade aumenta em relação àquelas pessoas 

que são interpeladas pelos meios de comunicação ou na rua por militantes desconhecidos.  

Outro ponto explorado pelos autores é o da disponibilidade em relação às exigências do 

movimento, seja por tempo, seja por dinheiro. A despeito do pertencimento a redes ser mais 

efetivo no recrutamento, aqueles que são contatados nas “ruas” tendem a entregarem-se mais para 

a organização, principalmente quando não possuem laços sociais resistentes que regulem seu 

comportamento, tais com família ou um emprego, estruturas que lhe cobrem dedicação total. 

Assim a dedicação aumenta, quando ocupam posições marginais no mercado de trabalho e são 

solteiros. Possuem maior disponibilidade de tempo para se dedicarem à organização, pois não 

possuem laços sociais que constranjam suas ações nem horários rígidos de trabalho. 

Desvencilhados de obrigações sociais rígidas, possíveis sanções que sofram não implicariam 

grandes danos, sendo assim os riscos da militância são baixos. “Aside from the absence of a 

social tie to one or more members prior to initial contact, those recruited from the street differed 

from those recruited through networks only in that they were structurally more available for 

participation73” (SNOW; OLSON; ZUCHER, 1980, p. 793). Se por um lado o recrutamento nas 

                                                   
72 “Aquelas pessoas de fora que são ligadas a um ou mais membros de um movimento através de pré-existentes redes 

de for a do movimento terão uma grande probabilidade de ser contatada e recrutada neste movimento que aqueles 
indivíduos que fora da rede de membros de movimentos” (tradução livre do autor).  

73  “Além da ausência de laços sociais com um ou mais membros antes do contato inicial, aqueles recrutados nas ruas 
diferenciam-se daqueles recrutados através de redes somente no sentido de que eles estavam estruturalmente mais 
disponíveis para a ação” (tradução livre do autor). 
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ruas é menos eficiente, uma vez recrutado, o militante é mais participativo na vida da organização 

do que aqueles que possuem maiores laços sociais.  

Enfim, independentemente dos critérios de entrada, ninguém se torna um militante por si 

mesmo, pelo contrário, em algum momento, alguém o convida a participar ou informa sobre a 

existência da organização. Além disso, as razões para o pertencimento são desenvolvidas 

posteriormente à entrada, quando passa a adquirir o comportamento necessário ao enfrentamento 

político. “In both cases the recruitment process is organized so as gradually to ‘sell’ prospects 

on the ‘benefits’ of participation and provide them with ‘reasons’ for remaining a member74” 

(SNOW; OLSON; ZUCHER, 1980, p. 795). De forma geral, ninguém se torna um militante do 

dia para a noite. Isso envolve um longo processo de formação por meio da qual há a incorporação 

dos valores e princípios do movimento.  

As conclusões encontradas por Snow, Olson e Zucher (1980) indicam que o recrutamento 

ocorre em função de duas condições, a saber, contato com membros de uma ou mais 

organizações por meio de uma rede preexistente ou falta de restrições de ordem estrutural como 

carreira profissional estável e família. Tais proposições contradizem explicações sobre o 

recrutamento que apelam para os objetivos ou ideologias dos movimentos.  

Assim, para compreendermos as dinâmicas e tensões inerentes aos movimentos sociais, é 

indispensável não somente entendermos os porquês do engajamento, mas também como ele 

acontece e os conflitos decorrentes do processo de enquadramento interpretativo dos desafios a se 

enfrentar. “We would thus argue that further examination of movement joining and participation 

should give more attention to how movements solicit, coax, and secure participants, and more 

attention to the factors that account for variations in recruitment strategies and their efficacy75” 

(SNOW; OLSON; ZUCHER, 1980, p.799). Prestar atenção ao modo como os indivíduos 

encampam determinadas lutas e justificam para si e aos outros suas escolhas revela determinadas 

características do próprio movimento do qual participam.  

Giugni (2009) aponta algumas críticas aos modelos mais difundidos de oportunidades 

políticas. De um lado, há o americano, focado nas “janelas de oportunidades”, ou seja, nas 

                                                   
74  “Em ambos os casos, o processo de recrutamento é organizado tão gradualmente quanto ‘vender’ prospectos sobre 

os benefícios da participação e promover as razões para permanecer um membro” (tradução livre do autor). 
75 “Teríamos, assim, que argumentar sobre uma análise mais aprofundada da integração e participação nos 

movimentos sociais, dar mais atenção para como os movimentos solicitam, persuadem e seguram os 
participantes, e mais atenção para fatores que explicam variações nas estratégias de recrutamento e sua eficácia” 
(tradução livre do autor).  
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condições momentâneas que favorecem ações coletivas; do outro, a escola europeia preocupada 

com estudos comparativos além das fronteiras nacionais, atentos a dimensões mais estáveis das 

condicionantes políticas:  

While the first strand o research has looked at political opportunities in a more 
dynamic fashion, in the second, more static perspective political opportunity 
structures have central stage. Here is a probably where the problems for 
proponents of the political process approach begin76 (GIUGNI, 2009, p. 362).  

Como resposta a esse problema, o autor toma como base a obra de Charles Tilly, From 

Mobilization to Revolution (1978), pois apresenta uma leitura mais compreensiva das 

oportunidades políticas. Essas estariam classificadas a partir de cinco elementos, a saber, 

interesses, organização, mobilização, ação coletiva e oportunidade. Apenas nessa última estariam 

as quatro categorias77 utilizadas por Tarrow (1996) para definir os limites das oportunidades.  

Os estudos dedicados às oportunidades políticas sofrem severas críticas, eles não são só 

acusados de se sustentarem em tautologias e ambiguidades, tornando seus achados inúteis, como 

também por não abrirem espaço para outras explicações dos fenômenos sociais. Giugni (2009) 

percebe um movimento em quatro direções complementares dentro da literatura sociológica em 

resposta a essas críticas.  

A primeira é chamada de oportunidades discursivas, em que o importante não é o modo 

como o movimento enfrenta o sistema, mas a capacidade das suas identidades e clamores 

prevalecerem no domínio público. A segunda são as oportunidades específicas, ao contrário do 

entendimento de que as oportunidades afetam igualmente todos os movimentos sociais. Nessa 

perspectiva, elas exercem influência apenas em grupos específicos e não em toda a sociedade 

civil. Em terceiro estão as oportunidades percebidas, pois não basta que elas existam, é 

indispensável que as organizações sejam capazes de as perceberem como tais.  

Por fim haveria uma mudança na atenção dos acadêmicos das condições para os 

mecanismos de enfrentamento, ou seja, à dinâmica do conflito. Tendo como os principais 

expoentes dessa corrente McAdam, Tarrow e Tilly: 

                                                   
76 “Enquanto, a primeira corrente olha as oportunidades políticas de um modo mais dinâmico, a segunda, uma 

perspectiva mais estática das oportunidades política ganha centralidade. Aqui é provavelmente onde os problemas 
para os proponentes do processo político começam” (tradução livre do autor). 

77  São estes: abertura política, alinhamentos instáveis no governo, apoio de elites influentes e divisão entre as elites.  
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[...] they suggested to move away from the search for conditions that favor of 
prevent challengers to mobilize and focus instead on the processes and 
mechanisms underlying their mobilization. Specifically, they suggest 
distinguishing between cognitive, relational, and environmental mechanisms78” 
(Giugni, 2009, p. 365). 

Dessa forma acredita-se ser possível superar as limitações economicistas da Teoria da 

Escolha Racional, incorporando elementos culturais da vida cotidiana dos indivíduos necessários 

às explicações das ações coletivas. Assim, a teoria não só manteria contato mais estreito com a 

realidade, mas também seria capaz de acompanhar as transformações pelas quais os confrontos 

passam.  

3.5 O FENÔMENO DO ENQUADRAMENTO INTERPRETATIVO DA REALIDADE 
(FRAMES) 

Gamson e Meyer (1996) inserem-se no debate supracitado, pois dão grande ênfase ao 

contexto de formação dos movimentos sociais. Para eles, a cultura desempenha um papel 

inegável tanto no processo de mobilização, quanto no enquadramento interpretativo da causa 

(framing). Para isso, diferenciam as oportunidades políticas entre estáveis e voláteis. A principal 

preocupação é evitar que o conceito de oportunidades políticas desvirtue-se, tornando-se uma 

“esponja”, absorvendo todas as explicações sobre as dinâmicas de confronto político. “Used to 

explain so much it may ultimately explain nothing at all79” (GAMSON; MEYER, 1996, p. 275). 

Inquietação recorrente em quase todos os autores aqui mencionados.  

Gamson e Meyer (1996) exploram um debate antigo dentro da Sociologia, o qual remonta 

aos clássicos da disciplina – entre estrutura e ação. Assim, os movimentos sociais não só se 

organizariam em função das oportunidades políticas disponíveis naquele momento (estrutura), 

mas teriam a capacidade de criá-las por intermédio de suas estratégias de enfretamento (ação). 

                                                   
78 “Eles sugerem se distanciar da busca pelas condições que favorecem ou impedem os desafiantes de se mobilizarem 

e ao invés disso focar no processo e mecanismos subjacentes à mobilização. Especificamente, eles sugerem 
distanciar os aspectos cognitivos e racionais dos mecanismos ambientais” (tradução livre do autor). 

79  “Utilizada para explicar muita coisa, ultimamente não tem explicado nada” (tradução livre do autor). 
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Chamam a atenção para o fato das condicionantes estruturais influenciarem na mobilização em 

função da abertura de oportunidades e no uso ou não da repressão contra as organizações.  

Porém a dimensão da ação não desaparece por completo, quando as entidades são 

reprimidas, e não encontram canais de comunicação com o poder estabelecido, tendem a 

desenvolver táticas capazes de criarem as condições para o confronto. 

The core idea weaving together the disparate threads of political opportunity is 
the opening and closing of political space and its institutional and substantive 
location. Increased opportunity implies more space and fewer constraints. When 
we compare opportunities, we do so across political system over time80 
(GAMSON; MEYER, 1996, p. 277). 

Para os autores, as oportunidades políticas estão intimamente relacionadas com aspectos 

institucionais e culturais, alguns estáveis outros voláteis, e, dependendo da conjuntura, dão ensejo 

a tipos diferentes de associações civis. Nessa interação entre oportunidades duráveis e janelas 

momentâneas é que os movimentos agem, nem sempre de forma consensual. Nesses espaços de 

tempo, desenvolvem suas estratégias e discursos de enfrentamento, provocando maior ou menor 

abertura no sistema. Se tomarmos os quatro limites das oportunidades políticas sistematizados 

por McAdam (1996), poderíamos associá-los aos esquemas de Gamson e Meyer (1996) de 

oportunidade estáveis e temporárias.  

À vista disso, as estruturas institucionais e sistema partidário ficariam no lado estável das 

oportunidades políticas, pois não se alteram facilmente, enquanto, do outro, encontrar-se-iam os 

alinhamentos políticos e as políticas públicas, marcadas por constantes reformulações.  

Outro ponto importante para o estudo dos movimentos sociais é a diferenciação entre 

grandes e pequenas oportunidades. Às vezes, ocorrem determinadas situações responsáveis pelo 

enfraquecimento do adversário, permitindo aos movimentos sociais realinharem seus discursos, e 

pressionarem as autoridades para o atendimento de suas demandas. Essas ocasiões tornam o 

sistema como um todo vulnerável, permitindo o surgimento de novos contestadores, abre-se 

então o ciclo de confronto. Nessas oportunidades, os pobres que, em geral, não conseguem 

                                                   
80  “A ideia central que une as pontas soltas das oportunidades políticas é a abertura e o fechamento político do 

espaço público e sua institucional e substantiva localização. Aumento de oportunidades implica mais espaço e 
menores restrições. Quando nós comparamos oportunidades, fazemos isso através do sistema político ao longo do 
tempo” (tradução livre do autor). 
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amealhar recursos suficientes para o enfrentamento político enxergam a possibilidade de lutar 

(PIVEN; CLOWARD, 1979).  

Esse fenômeno não é uma exclusividade dos Estados Unidos da América (EUA)81, 

podemos observá-lo no Brasil. No final da década de 80, com o fim da Ditadura Militar, o Estado 

Brasileiro encontrava-se em uma condição vulnerável, haja vista não ter apoio internacional. 

Além disso, enfrentava grave crise financeira, com baixo crescimento econômico e altos índices 

de inflação82, o que lhe retirava qualquer base popular.  

Nesse contexto, os movimentos que exigiam o fim do Regime e a volta da democracia 

ganharam força, e multiplicaram-se em todo o país, incorporando as demandas dos mais pobres. 

Essa enxurrada de manifestações não só se aproveitou do colapso do sistema político vigente, 

como também contribuiu para tal situação.  

Gamson e Meyer (1996) utilizam o conceito de “janela política” de Kingdon (1984), para 

referirem-se aos períodos em que se abrem oportunidades temporárias à mobilização, decorrência 

de eventos inesperados, mas suficientemente emblemáticos para criarem as condições necessárias 

para à ação. Contudo, não significa que, depois de fechada a janela, as oportunidades 

desapareçam por completo, pois, em geral, as demandas continuam na esfera pública.  

Se pensarmos nas manifestações que atravessaram o Brasil, em junho de 2013, durante a 

Copa das Confederações, conseguiremos notar que toda aquela onda reivindicatória ocorreu em 

função de uma janela política aberta pela competição esportiva que trouxe ao país a imprensa de 

todo o mundo. Além disso, houve a construção de um discurso de indignação compartilhado por 

amplas camadas da população em relação ao Estado, em virtude do mau uso do dinheiro público 

e das desigualdades sociais flagrantes em todo o território nacional.  

Passado aquele momento a janela fechou-se, porém o enquadramento interpretativo de 

cobrança por uma gestão pública mais transparente e pela garantia dos direitos básicos da 

população continuou, assim como os laços estabelecidos entre os manifestantes que poderão ser 

reativados em outra oportunidade. 

Existe uma imagem idílica em relação aos movimentos sociais e às organizações da 

sociedade civil que as considera como espaços livres de tensões e disputas, marcadas pelo 

                                                   
81  Campo empírico predominante dos estudiosos das oportunidades políticas.  
82  Apenas para termos uma noção o ano de 1984 registrou uma inflação de 224% (IPEADATA, 2015). 



99 
 

consenso e a democracia, alcançadas por meio do entendimento comunicativo das partes. Talvez 

essa mistificação seja, em boa medida, herança da Teoria do Consenso Político83.  

Porém, como mostram Gamson e Meyer (1996, p. 283), a sociedade civil é atravessada 

por atores diferentes que disputam espaço e recursos, os quais se enfrentam na definição do 

enquadramento correto do confronto político e das estratégias a serem desenvolvidas: 

[…] the degree to which there are unified and consensual frames within a 
movement is variable and it is comparatively rare that we can speak sensibly of 
the movement framing. It is more useful to think of framing as an internal 
process of contention within movements with different actors taking different 
positions84.  

As entidades civis são atravessadas por inúmeros interesses, valores e visões de mundo 

que repercutem de maneira direta nas suas lógicas de funcionamento, estratégias de ação e busca 

de apoios, repercutindo na captação de recursos e na forma de relacionar-se com o Estado. Dessa 

maneira, é muito provável que os conflitos internos sejam inerentes da atividade organizativa, e o 

consenso, mais raro do que pensamos.  

Dentro das oportunidades políticas, como já demos a entender, os meios de comunicação 

ocupam uma posição de extrema relevância que não pode ser subestimada, porque, embora não 

possuam um caráter institucional ligado ao Estado, garantem legitimidade aos desafiadores do 

sistema, quando repercutem suas manifestações, colocando-os como jogadores importantes na 

arena pública. Faz com que seus enquadramentos da realidade permaneçam vivos entre os 

indivíduos, inspirando novos ciclos de confronto, além do fato já comentado anteriormente de dar 

visibilidade ad demandas. “This suggests that the opening and closing of media access and 

attention is a crucial element in defining political opportunity for movements85” (GAMSON; 

MEYER, 1996, p. 285). 

 Durante o enquadramento interpretativo das oportunidades políticas, momento em que 

não são só definidos os objetivos dos movimentos, mas também a forma como irão persegui-lo, 
                                                   
83   Teoria desenvolvida por Habermas, ver Cap. I.  
84  “O grau em que há enquadramentos unificados e consensuais em meio a um movimento é variável e é 

comparativamente raro, tanto que nós podemos falar em processos de enquadramento. É mais útil pensarmos o 
processo de enquadramento como um processo interno ao movimento de confronto entre os seus diferentes 
membros, tomando diferentes posições” (tradução livre do autor). 

85 “Isto sugere que a abertura e o fechamento da atenção e acesso à mídia é um elemento crucial na definição das 
oportunidades políticas para os movimentos” (tradução livre do autor). 
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surgem duas modalidades de retórica. De um lado, aquela por mudança da realidade como 

definida por Gamson e Meyer (1996), e do outro, aquela por evitar o confronto, ou seja, de reação 

conforme chama Hirschman (1991). Cada uma delas carrega consigo um conjunto de temas 

orientadores dos posicionamentos. Em relação à reação, aproximam-se as temáticas do perigo de 

perder o que já se conquistou, da impossibilidade de mudança, e desperdício de recursos, quando 

se acredita que as ações só piorarão a situação. Todas desenvolvem a tendência à inatividade. 

Enquanto isso, do lado da mudança, o primeiro tema a desatacar-se é o da urgência, pois, 

se não houver ação instantânea, posteriormente as suas chances serão menores; segue-se o da 

atitude, porque uma janela de oportunidades não permanece aberta eternamente, e é preciso 

aproveitar o momento, mesmo que não haja garantias de sucesso; por último, acenam as 

possibilidades, haja vista a necessidade de manter-se a luta em busca de um mundo mais justo 

com melhores condições de vida para todos. Portanto, essas tensões nos discursos permeiam os 

embates internos aos movimentos durante suas deliberações. No cotidiano os indivíduos também 

os usam para justificarem igualmente suas condutas.  

Dessa forma, a retórica da mudança serve para convencer outros de seus ideais e 

objetivos:  

Those who challenge authorities or cultural codes have similar formidable odds 
working against their success, and must convince others that collective action is 
worthwhile. There are numerous examples of past movements that demonstrated 
the possibilities of change that few had thought possible in advance. If 
movements activists interpret political space in ways that emphasize opportunity 
rather than constraint, they may stimulate actions that change opportunity, 
making their opportunity frame a self-fulfilling prophecy86 (GAMSON; 
MEYER, 1996, p. 2287).  

Portanto, na medida em que os movimentos acreditam na mudança, e colocam-se em seu 

caminho, acabam por, em alguma medida, alcançando-a. Assim, novos integrantes são 

incorporados, fortalecendo a perspectiva de mudança. Porém é de imaginar que, em condições de 

                                                   
86  “Aqueles que desafiam as autoridades o códigos culturais tem grandes probabilidades trabalhando contra seu 

sucesso, e devem convencer os outros que aquela ação coletiva é valiosa. Existem numerosos exemplos de 
movimentos no passado que demonstraram as possibilidades de mudança que poucos acreditavam ser possível 
com antecedência. Se os ativistas do movimento interpenetram o espaço político de maneira que enfatizam as 
oportunidades, mais que as restrições, eles podem estimular ações que mudem as oportunidades, fazendo sua 
oportunidade uma profecia autorrealizável” (tradução livre do autor).  
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oportunidades políticas restritas, a retórica da reação ganha força, criando constrangimentos à 

articulação política, ao elevar os custos sociais do fracasso.  

Nossa atenção até o presente momento estava voltada para compreendermos as 

implicações das oportunidades políticas nas associações civis, preocupamo-nos não só em 

apresentar o conceito, mas também debater suas transformações e as principais interpretações 

sobre o mesmo. Conforme visto, o entendimento do confronto político em suas primeiras 

formulações centrava-se nos possíveis ganhos dos indivíduos como principal motivador para o 

engajamento, porém em decorrência das limitações que tal abordagem apresentava na explicação 

do associativismo, elementos culturais passaram a ser considerados na análise.  

Portanto, ao levarmos em conta o contexto espacial, temporal e cultural na análise 

ganhamos em profundidade, e, com isso, evitamos cair em tautologias e simplificações mecânicas 

que ficam apenas na superfície do objeto, assim avançamos sobre as tensões que atravessam o 

processo de enquadramento da realidade e as estratégias adotadas pelos movimentos sociais. Por 

conseguinte nesse ponto da tese é indispensável atenção redobrada aos conceitos de frames e 

framing processes. 

De acordo com Zald (1996), o processo de enquadramento interpretativo da realidade 

(framing processes) está intrinsecamente relacionado com a cultura em que o movimento se 

insere, pois é ela que fornecerá os significados para as ações, e será de seu acervo de símbolos 

que as entidades se valerão nas suas estratégias de mobilização e captação de recursos. Dessa 

forma, não podemos confundi-lo com o frame em si, resultado do processo, nem com as 

ideologias que atravessam as associações humanas.  

[...] culture is the shared beliefs and understandings, mediated by and constituted 
by symbols and language, of a group or society; ideology is the set of beliefs that 
are used to justify or challenge a given social-political order and are used to 
interpret the political world; frames are the specific metaphors, symbolic 
representations, and cognitive cues used to render or cast behavior and events in 
an evaluative mode and to suggest alternative modes of action87 (ZALD, 1996, 
p. 262).  

                                                   
87   “[…] cultura são as crenças e entendimentos compartilhados, mediados e constituídos por símbolos e linguagens 

de um grupo ou sociedade; ideologia é um conjunto de crenças usadas para justificar ou desafiar uma dada ordem 
político-social e são usadas para interpretar o mundo político; frames (enquadramentos) são metáforas 
específicas, representações simbólicas e sugestões cognitivas utilizadas para processar ou elencas 
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Cultura são crenças e entendimentos compartilhados por um grupo social em um 

determinado espaço através de símbolos e linguagens. As ideologias, por sua vez, são ideias e 

modos particulares de explicação do mundo, através dos quais se procura justificar determinado 

conjunto de ações seja para a manutenção ou transformação da ordem social. Já os frames, ou 

enquadramentos interpretativos, tratam-se de representações simbólicas capazes de fornecer 

sugestões cognitivas aos desafios postos aos indivíduos em sua vida diária possibilitando modos 

de ação alternativos para enfrentar tais situações. 

A importância dos aspectos culturais no estudo dos movimentos sociais vem com a Escola 

de Chicago88 principalmente nas figuras de Robert Park e Herbert Blumer. Para eles, as 

mudanças e desafios postos às sociedades pela urbanização e o desenvolvimento do capitalismo 

seriam enfrentadas não apenas dentro dos limites institucionais do Estado, mas encontrariam 

adversários na opinião pública, nos movimentos sociais e nas revoltas populares. A mobilização 

popular dar-se-ia a partir de elementos cognitivos e ideológicos encontrados nas culturas. Apesar 

disso, como lembra Zald (1996), a maior parte dos estudos continuou presa aos mecanismos 

exclusivamente estruturais do comportamento coletivo.  

 Com a incorporação dos conceitos de frames e símbolos aos estudos de movimentos 

sociais, passa a haver uma preocupação com a formação dos significados e sentidos dos conflitos. 

Os maiores responsáveis por tais mudanças foram Cliffort Geertz e Victor Turner. “[...] the work 

of Geertz and Victor Turner, have infused analysis of both the continuities of movement ideology 

and language with preexisting understandings of how movements change the culture, providing 

new terms, iconic symbols, and glosses on social relations89” (ZALD, 1996, p. 264). Dessa 

forma, à medida que os movimentos se organizam ao redor de determinados enquadramentos da 

realidade, com o avanço do confronto, acabam por reconfigurar a própria cultura em que se 

inserem, e, por consequência, transformam seus quadros interpretativos. 

Com base nessas ideias, tomemos o caso do movimento de mulheres. Em contextos 

marcados pelo predomínio de uma cultura machista em que elas possuíam pouco ou nenhum 

                                                                                                                                                                     
comportamentos e eventos de um modo avaliativo e sugerir modos alternativos de ação” (tradução livre do 
autor).  

88  Escola de pensamento sociológico datada dos anos 20, nos Estados Unidos da América, interessada em entender 
os centros urbanos, com destaque para a Antropologia Urbana. Destacam-se: William I. Thomas, Florian 
Znaniecki, Robert E. Park, Louis Wirth e Herbert Blumer. 

89   “O trabalho de Geertz e Victor Turner infundiu análises tanto de continuidade da ideologia do movimento quanto 
dos entendimentos preexistentes de como o movimento muda a cultura, providenciando novos termos, símbolos 
icônicos e apontamentos nas relações sociais” (tradução livre do autor). 



103 
 

espaço na política ou economia, na proporção que se organizam politicamente ao redor de certos 

temas como o direito de voto ou condições de remuneração iguais, não só alcançam aquele 

objetivo imediato, mas reconfiguram a cultura como um todo, reposicionado o lugar da mulher na 

sociedade. Assim, as lutas posteriores enquadrarão a realidade a partir de outra perspectiva, por 

exemplo, o fim da violência e a exigência de políticas públicas específicas e com base em novos 

símbolos. 

A incorporação de aspectos cognitivos na interpretação dos movimentos sociais 

contribuiu para entendermos as suas motivações. Pois, para que surjam, não basta simplesmente 

que os indivíduos experimentem situações de humilhação ou privação de diretos, é preciso que 

sejam capazes de perceber tal condição concatenando-a com o entorno político-institucional. Isso 

quer dizer que, somente quando a realidade é enquadrada a partir de uma perspectiva, nesse caso, 

a falta de acesso a condições decentes de vida em uma sociedade marcada pela riqueza, é que se 

torna possível o surgimento de um movimento de contestação.  

Haja vista a complexidade do processo de enquadramento da realidade, Snow e Benford 

(1992) desenvolvem uma série de conceitos auxiliares para entendermos melhor tal conceito. 

Dentre eles podemos destacar: ressonância do enquadramento (frame resonance), enquadramento 

principal (master frame), enquadramento diagnóstico (diagnostic frames) e prognóstico 

(prognostic frames), cada qual envolvido em um momento do processo de recorte e 

problematização do contexto cultural.  

Sendo assim, “frames help interpret problems to define problems for action and suggest 

action pathways to remedy the problem” 90 (ZALD, 1996, p. 265). Não podemos esquecer-nos dos 

contramovimentos que se levantam a partir do questionamento à ordem estabelecida, os quais 

têm a seu dispor também um conjunto de imagens e definições para darem seguimento ao 

confronto.  

Não esqueçamos que as estratégias de inovação e mudança (repertórios de ação) são 

ancoradas em aspectos culturais. Portanto o modo como o movimento encara seus opositores, 

sejam através de cartas, abaixo-assinados, sejam através de mobilizações públicas entre outras se 

referenciam no universo de símbolos e significados disponíveis aos militantes. Os repertórios 

possuem um enquadramento interpretativo do contexto (frame), pois é em função dele que os 

                                                   
90  “frames (enquadramentos) ajudam a interpretar os problemas e definir a ação, assim como sugerem caminhos de 

ação para resolver tais problemas” (tradução livre do autor). 



104 
 

movimentos julgam a realidade, e decidem quais as melhores alternativas para enfrentar seus 

opositores. Portanto, Zald (1996) destaca o processo de enquadramento também como uma 

estratégia dentro do confronto político.  

3.5.1 Master frames, repertórios de ação e recursos  

Esperamos que, até o presente momento, tenha ficado clara nossa interpretação de frames, 

como um enquadramento interpretativo desenvolvido pelas organizações a partir de experiências 

que elas mesmas definem como injustas ou desiguais em um determinado contexto. Assim, por 

intermédio de lutas coletivas, procuram superá-las, abrindo espaço para novos enfrentamentos, o 

que é considerado desigualdade de gênero ou étnica, por exemplo, não é algo dado 

estruturalmente, ou seja, não está posto de antemão, pelo contrário é definido de maneira coletiva 

pelos virtuais desiguais.  

As referências para essas definições vão buscar no estoque de conhecimentos, símbolos e 

significados da cultura em que estão inseridos. É do estoque de práticas de mobilização de onde 

retiram os repertórios de ação a serem utilizados. Isso não significa que estes sejam imutáveis, ao 

invés disso, a cada oportunidade de utilização transformam-se, ampliando seu alcance, sua 

efetividade e sua abrangência. Porém, nem todos os movimentos têm acesso igual aos repertórios 

disponíveis em um determinado tempo, isso dependerá sensivelmente do lugar social que ocupam 

no conjunto dos movimentos.  

Às vezes um evento pode alterar a percepção de um conjunto de pessoas ou de toda a 

população sobre um determinado aspecto social, ou até mesmo trazer uma questão para o debate 

público, tornando-a alvo para o enquadramento dos movimentos sociais. A morte violenta de uma 

criança pelos pais pode trazer à tona a problemática da violência contra a criança que, às vezes, 

encontra-se escondida por detrás das paredes das casas, motivando movimentos de defesa dos 

direitos da criança e do adolescente: 

The event, which may suddenly impose a grievance as at Three Mile Island, or 
the dramatic framing of an issue, as in the Anita Hill-Clarence Thomas hearing 
or the Rodney King decision, changes perceptions ad calls attention to, and 
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crystallizes opinion on, moral and political matters that had been dormant or 
ambiguous. The cultural part is that the behavioral event plays into reigning 
definitions and symbolic frames. For instance, nuclear power plant accidents at 
Three Mile Island and Chernobyl, though differing in scope and in actual 
damage to health and the environment, both affected perceptions of safety and 
the relative legitimacy of the nuclear power industry and activists91” (ZALD, 
1996, p.268).  

Assim, os movimentos de vanguarda que promovem os primeiros enfretamentos 

geralmente acrescentam aos repertórios de ações disponíveis novas táticas e uma linguagem 

própria para explicar a realidade, além de criarem um master frame, um enquadramento amplo, 

que possa abarcar uma infinidade de movimentos e organizações em seu interior. Dentro deste, os 

movimentos encontrarão interpretações básicas do contexto de luta no qual se inserem.  

 As organizações civis enfrentam um duplo desafio: primeiro, externo em relação aos 

contramovimentos, superado por meio de demonstrações de força, para evidenciar aos 

apoiadores, ao público em geral e às autoridades quem tem o direito sobre uma causa particular; 

depois, interno, entre seus militantes na hora de decidir o melhor enquadramento, as táticas e os 

repertórios que serão utilizados nos confrontos. Dependendo das ideias vencedoras, um 

movimento pode mudar radicalmente suas orientações.  

Os combates entre os movimentos sociais e seus adversários ocorrem em muitos lugares, 

nos tribunais, nas praças públicas, nos bares e, principalmente, nos meios de comunicação – 

jornais, revistas, televisão e Internet. Nesses enfrentamentos, os argumentos são refinados e 

transformados, às vezes a ênfase dada a uma dimensão do problema é deslocada para outra, por 

isso a mídia desempenha papel central, e não pode ser menosprezada. Haja vista, que contribuiu 

na construção de um determinado problema. Por isso, os movimentos procuram estabelecer 

canais de comunicação com seus parceiros ou desenvolvem estratégias que tragam mídia 

espontaneamente para eles ou a sua causa:  

                                                   
91  “O evento que, de repente, impõe um dano como Three Mile Island, ou de dramático enquadramento, como na 

audiência Anita Hill-Clarence Thomas ou a decisão Rodney King muda a percepção, chama a atenção, focaliza 
em problemas morais e políticos até então dormentes e ambíguos. A parte cultural é que o evento 
comportamental opera no reino das definições e simbolismos. Por exemplo, os acidentes nas usinas nucleares de 
Three Mile Island e Chernobyl, embora diferindo em alcance e prejuízos à saúde e ambiente, ambos afetaram a 
percepção de segurança e relativa legitimidade da indústria nuclear e dos ativistas” (tradução livre do autor).  
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At any point in time, a specific movement has available the current social stock 
of media possibilities, but over time that stock changes, effecting framing 
potential. Changes in technology – the development of newspapers, the coming 
of radio, the growth of television, the development of satellites, the spread of 
hand-held video cameras, each changes the potential for framing movement 
demands and injustices92 (ZALD, 1996, p. 270).  

Se levarmos em consideração os avanços tecnológicos da última década, o potencial de 

enquadramento e mobilização dos movimentos sociais cresceu enormemente. Basta lembrar a 

“Primavera Árabe”, o “Junho de 2013” e as revoltas em Londres em 2008. Em todas elas, as 

redes sociais, a Internet, os telefones e outros equipamentos eletrônicos contribuíram não só para 

a organização, mas para definir o porquê de estar ali naquele momento e quais eram os alvos. 

Enfim, quando um movimento é considerado vitorioso seja por ter alcançado seus objetivos ou 

por pelo menos tematizar uma situação, caso tenham promovido inovações nas estratégias de 

enfrentamento, estas são incorporadas ao estoque do repertório. A partir daí, outras organizações 

farão uso delas na esperança de que também logrem sucesso em seus confrontos. Da mesma 

forma, estratégias fracassadas dificilmente serão lembradas.  

Mendonça e Rosa (2011, p. 649) exploram também o uso dos frames (enquadramentos 

interpretativos) como estruturas cognitivas carregadas de conteúdos, responsáveis por orientar 

nossas práticas.  

Como um fator que influencia o comportamento humano, os frames são ao 
mesmo tempo, uma estrutura individual e social. Um frame é um esquema 
cognitivo sustentado individualmente, mas que se torna importante na ação 
coletiva quando compartilhado por indivíduos suficientes para canalizar os seus 
comportamentos em comum e de forma padronizada.  

Esse processo de compartilhamento leva à produção de significados comuns aos 

integrantes de um movimento social, identificando-os por meio de certos símbolos de luta e 

objetivos. Os enquadramentos unem os indivíduos mesmo que de forma tensa ao redor de certos 

confrontos, cujos resultados podem ultrapassam os limites geográficos e temporais da luta. Isso 
                                                   
92 “Em qualquer ponto no tempo, um movimento específico tem disponível o estoque social vigente de possibilidades 

de mídia, mas ao longo do tempo esse estoque muda, efetivando enquadramentos potenciais. Mudanças na 
tecnologia – o desenvolvimento de jornais, a vinda do rádio, o crescimento da televisão, o desenvolvimento de 
satélites, a propagação de câmeras de vídeo de mão, cada uma delas muda o potencial de demandas do 
movimento e de injustiças” (tradução livre do autor). 
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porque ao tornarem-se repertórios comuns poderão ser acessados por militantes em outras 

oportunidades, pois estarão depositados na cultura política daquele contexto.  

Quanto à função dos frames grosso modo pode ser interpretada como elaborar 

interpretações comuns a um conjunto de indivíduos envolvidos em confrontos políticos. 

Mendonça e Rosa (2011) fazem uso da tipologia geral elaborada por Hunt, Benford e Snow 

(1994) para classificar os tipos de litigantes, resultados dos variados enquadramentos. 

Haveria os protagonistas, os antagonista e a audiência, todos espalhados ao longo dos 

campos de identificação. Os primeiros seriam aqueles que compartilham um conjunto de valores, 

crenças, objetivos e práticas, e, em função desses, desafiam a ordem estabelecida. Como 

antagonistas, situam-se os indivíduos afetados pela ação dos primeiros e entendem-nas como 

negativas. Por fim, há aqueles que apenas observam, e, em um primeiro momento, definem-se 

como neutros.  

Quando um grupo tenta atrair a audiência para si, tende a ocorrer um alinhamento de 

frames com outras organizações com objetivos, ideologias ou visão de mundo assemelhados. Em 

decorrência disso, dá-se um processo de atribuição em que os problemas dos protagonistas 

ganham destaque. Nisso, os frames de prognóstico são mobilizados com vistas a propor 

alternativas aos desafios postos, além de motivar a militância para o enfrentamento.  

O modo como os frames passam a alinhar-se seguiria quatro princípios, a saber, (a) 

amplificação, quando os militantes buscam tornar mais robustos os enquadramentos que 

desenvolvem sobre um determinado aspecto da realidade; (b) extensão, é uma tentativa de 

incorporar ao frame problemáticas diferentes que as de costume, para atrair novos integrantes à 

causa; (c) pontes de frames entre indivíduos e organizações que possuam como pano de fundo a 

mesma ideologia; (d) transformação, na medida em que algumas interpretações são substituídas 

por outras dando um novo conteúdo ao frame.  

Mendonça e Rosa (2011), seguindo Diani (1996), aproximam os conceitos de 

oportunidades políticas com os de frames, pois os movimentos sociais só alcançam seus 

objetivos, quando conseguem amealhar uma quantidade de militantes93 para a sua causa, 

incorporando recursos de tempo, dinheiro e influência para o enfrentamento político. Porém só 

fazem isso, se conseguem enquadrar politicamente as demandas desses indivíduos. Portanto, se o 

                                                   
93 Para isso muitas vezes é necessário realizar alinhamentos como os descritos no corpo do texto.  
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movimento não conseguir convencer a audiência (grande público) da legitimidade de suas 

demandas e tornar dela também a luta, as chances de êxito diminuem: 

A rigor, como destaca Diani (1996), o sucesso das mobilizações políticas está 
muito mais associado à capacidade que os organizadores do movimento têm de 
convencer potenciais ativistas a respeito da necessidade e eficácia do protesto, 
do que o cálculo preciso sobre quais oportunidades políticas que se colocam, 
dependerá da prospecção de temas que representem os frames de ação coletiva 
daqueles atores, ou seja, oportunidades que caibam na agenda ideológica e que 
pareçam urgentes e propícias para a ação (DIANI, 1996 apud MENDONÇA; 
ROSA, 2003, p. 652).  

Conforme comentamos em outra parte deste texto, o uso de frames avança na 

compreensão das motivações dos indivíduos no tocante ao engajamento político, pois traz 

consigo o universo cultural como fonte de orientação dos comportamentos e não o mero cálculo 

racional dos ganhos e perdas pura e simplesmente em decorrência das escolhas. Há dessa forma 

um ganho em profundidade na explicação do associativismo civil.  

No Brasil, destacam-se três estudos que associam frames e oportunidades políticas de 

acordo com Mendonça e Rosa (2011). Primeiro, o de Silva, D. (2006) que compara as políticas 

afirmativas para afrodescendentes desenvolvidas aqui e na África dos Sul. Pretendia descobrir em 

que medida o tipo de enquadramento feito da questão racial em cada um dos dois países levou ao 

desenho de políticas públicas diferenciadas. Descobriu que, no Brasil, as políticas de quotas 

ocorrem em virtude dos conteúdos dos frames centrarem-se nas ideias de inclusão social e 

diversidade, enquanto na África do Sul as ações desenvolvidas foram pensadas a partir das ideias 

de capital humano e reparação. Ambos os países desenvolveram ações voltada para a população 

negra cada qual com base em significados e conteúdos diferentes.  

Depois há o estudo de Alonso, Costa e Maciel (2007) dedicado às transformações, às 

pontes e às extensões dos frames voltados às questões ambientais e aos grupos que se formam em 

função das oportunidades políticas. Mostram como em três momentos diferentes 

(redemocratização, Assembleia Constituinte, e ECO-92) aquelas abriram espaço para 

reconfigurações no movimento ambientalista, abandonando ideias conservacionistas e de 

preservação da natureza selvagem e assumindo uma perspectiva voltada ao desenvolvimento 

sustentável organizado por coalizões entre associações especializadas (redes).  
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Já na pesquisa de Gonçalves et al. (2010) o objeto era entender a transformação de 

significado da atividade de catador de material reciclável. Pois ele era visto primeiramente como 

catador de lixo e, por isso, estigmatizado pela sociedade, porém, a partir do desenvolvimento de 

um enquadramento de cidadania invisível condição ao qual estava submetido, houve um processo 

de atribuição e articulação promovido pelo Movimento Nacional de Catadores de Materiais 

Recicláveis (MNCR) que levou não só ao reconhecimento da atividade, mas a uma série de 

políticas públicas para essa população.  

O que podemos observar, nesses estudos, é que tanto a influência dos processos 
de framing quanto às estruturas de oportunidades que o ambiente político e 
cultural fornecem aos movimentos sociais são elementos fundamentais para a 
interpretação e análise organizacional. Diferentes formas de perceber uma 
determinada questão política influenciam a definição de estratégias e formas de 
mobilização (MENDONÇA; ROSA, 2011, p. 655). 

 Há um avanço inegável na explicação do funcionamento dos movimentos sociais e das 

redes que se formam a parir deles com a adoção da noção de enquadramento interpretativo, 

porque as experiências de vida e os valores presentes em uma sociedade influenciam os 

indivíduos a comportarem-se de uma determinada maneira e não de outra. Quando se dão conta 

da sua condição e/ou atêm-se a problemas mais amplos do entorno, conseguindo articularem-se, o 

movimento ganha corpo e o confronto político arma-se. Seu sucesso também variará em função 

não só dos aliados que encontrão ao longo do caminho, mas também da abertura do Estado para 

suas demandas.  

Ignorar a dimensão cultural das ações políticas, creditando exclusivamente à 

racionalidade a conduta associativa é negar os avanços que as pesquisas sociológicas dos últimos 

cinquenta anos, as quais comprovam que construímos significados compartilhados dos objetos 

que nos cercam, inclusive das atividades de contestação da ordem. Além disso, os significados 

transformam-se no encontro com novas ideias, valores e realidades empíricas, assim também os 

conflitos passam a ganhar conotações diferentes das do início do confronto. Um ganho 

importante em adotarmos o conceito de frame e não de identidade se dá pelo fato do primeiro ser 

mais maleável, ou seja, permite-nos explicarmos parcerias temporárias entre militantes.   



110 
 

3.5.2 Frames e direitos humanos  

O tema dos direitos humanos também foi pesquisado sob a óptica dos frames e das 

oportunidades políticas no estudo de Ricoldi (2012) a respeito da formação de um master frame 

em direitos humanos na Paraíba. A autora retoma algumas das ideias apresentadas anteriormente 

sobre a construção dos mesmos, e ressalta o caráter dinâmico dos enquadramentos que se 

encontram em constantes processos de reinterpretação e manutenção da realidade assim como, a 

capacidade de ressonância, ou seja, o alcance dos recortes propostos pelos movimentos.  

Ricoldi (2012) sustenta que os direitos humanos são um master frame que ganha 

relevância a partir do exterior tendo seu início com o fim da Segunda Guerra Mundial e a 

assinatura da Declaração de 1948. Apesar do embate pelo enquadramento, de um lado entendido 

como proteção à vida e respeito aos direitos e, do outro, como defesa de bandidos em uma clara 

tentativa de deslegitimar suas bandeiras, os direitos humanos se difundiram no Brasil. 

São identificados dois ciclos de confronto quanto ao enquadramento dos direitos 

humanos. O primeiro durante o Regime Militar, caracterizado pela defesa dos direitos civis e das 

liberdades individuais, estendendo-se ainda no período de transição, quando há um crescente 

aumento de organizações não governamentais. Nessa época, ainda é associado com as lutas pelas 

Diretas Já e a Constituinte, culminando com as Conferências em Direitos Humanos da ONU nos 

anos 90.  

O segundo ciclo tem início a partir das conexões estabelecidas entre organizações 

internacionais de defesa da vida e as ONGs, muitas delas orientadas pela Igreja Católica, por 

exemplo, os Centros de Defesa dos Direitos Humanos (CDDHs) e o próprio MNDH. Isso 

possibilita o alinhamento dos movimentos com agências financiadoras de orientação cristãs 

internacionais para custear aos projetos desenvolvidos no Brasil.  

Em seu estudo de caso, Ricoldi (2012) toma a Fundação Margarida Maria Alves 

(FMMA), um antigo CDDH da cidade de João Pessoa (PB) que, por mudança ideológica dos 

líderes religiosos da arquidiocese, transformou-se em fundação. No princípio operava no formato 
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de balcão de direitos94, prestando assessoria jurídica à população mais pobre, depois 

desenvolvendo trabalhos educativos95 como palestras e cursos para operadores leigos do Direito.  

A autora tenta descobrir não só como é elaborado o entendimento de direitos humanos do 

FMMA, mas o seu conteúdo. Para tal, toma como fonte o boletim “Intergrupos”, responsável por 

informar as atividades da entidade assim como da participação de seus integrantes em outras 

ações relacionadas aos direitos humanos. Para a fundação, os direitos humanos são entendidos 

como a defesa jurídica e política das camadas mais vulneráveis da população frente ao Estado e 

às elites econômicas.  

Contudo, como mostrou a pesquisa, havia uma distância longa entre o entendimento de 

direitos humanos e as suas práticas, estas ligadas à reforma urbana, às questões agrárias e à 

defesa dos direitos coletivos das pessoas assessoradas por ela. Dessa forma, Ricoldi (2012) 

classificou em quatro tipos as linhas de atuação da ONG, a saber, controle social, reforma urbana 

e direito à moradia e a terra, meio ambiente, gênero/mulher. Tal classificação tinha como objetivo 

primordial entender como cada um deles era incorporado à temática dos direitos humanos.  

Quanto às atividades de controle social as ações mais destacadas são de fiscalização do 

Estado no cumprimento de suas atribuições e o zelo pelo bem público, expresso por meio de 

denúncias de nepotismo e desvio de verbas. Além disso, destacavam-se as atividades de 

advocacy. A proximidade com o direito é uma marca de muitas ONGs no Brasil. Além disso, 

promovia e participava de eventos relacionados aos direitos humanos nos níveis federal, estadual 

e municipal. 

Em relação às questões de propriedade, sua atuação é bastante efetiva, assumindo causas 

de pequenos proprietários, assessorado moradores de regiões em litígio, participando em fóruns 

de habitação, o que, de fato, não deixa de ser uma forma de controle social e enfrentamento da 

ordem estabelecida. O meio ambiente foi um dos temas menos abordados, pois, como explica 

Ricoldi (2012), as redes de juristas leigos, surgida a partir dos cursos da fundação, ocupam-se 

com essas questões. Mesmo assim, são promovidas ações de conscientização em escolas quanto à 

importância dos recursos naturais, além de denúncias quanto a crimes ambientais:  

                                                   
94   Tratava-se de um projeto que visava a levar informações sobre os direitos à população mais pobre, indicando-lhes 

quais órgãos poderiam atender suas demandas.  
95  O curso de maior destaque chama-se Socializando o Direito.  
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A importância atribuída ao tema meio ambiente e sua escolha como linha 
principal de atuação da Rede de Juristas Populares não deixam de refletir 
diversos aspectos valorativos em circulação ali. Tanto em sentido macrocultural, 
como a valorização da natureza, da terra e da imagem do sertanejo/nativo, da 
perspectiva da FMMA, no valor político dos direitos coletivos (RICOLDI, 2012, 
p. 147).  

Isso mostra a importância do contexto cultural em que as organizações se desenvolvem, 

pois apesar de se enquadrarem em um master frame tão difuso quanto o de direitos humanos, as 

práticas cotidianas revelam o significado específico que dão ao assunto, nesse caso, a promoção 

de ações coletivas. 

A temática da mulher surge com a participação da entidade em espaço de discussão da 

condição da feminina, por exemplo, fóruns e conselhos. Apesar dessas ações e da frequente 

menção ao tema, a FMMA não desenvolve ações específicas a esse público. Pode contar-se 

algumas poucas denúncias de violência contra a mulher em sua publicação. A dificuldade reside 

em associar as questões de gênero ao frame coletivista centrado na desigualdade e pobreza. 

“Desse modo, embora não seja um tema amplamente trabalhado em termos de sua atuação, serve 

para sublinhar, por contraste, os principais aspectos de seu frame, alinhado com um master frame 

de direitos humanos” (RICOLDI, 2012, p. 150). 

A principal conclusão da pesquisa aponta para o entendimento dos direitos humanos como 

defesa dos direitos coletivos de grupos com pouco poder político, então todas as lutas que podem 

ser aí enquadradas ganham espaço no FMMA, por isso a forte atuação com comunidades rurais e 

grupos urbanos que lutam pela moradia e sua pouca atenção às mulheres entendida como casos 

individuais.  

3.6 OUTRAS INTERPRETAÇÕES SOBRE AS DINÂMICAS ASSOCIATIVAS 

Em seu trabalho de revisão sobre ações coletivas, Jeffrey Alexander (1998) aponta que, 

no modelo clássico de interpretação, os movimentos sociais eram associados às transformações 

revolucionárias, grandes contingentes populacionais organizando-se para tomar o poder do 

Estado. Para os intelectuais tratava-se de apenas um instrumento para a distribuição radical dos 
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bens. Tomando emprestadas algumas reflexões de Touraine (1992), Alexander (1998) acrescenta 

que se identificavam as táticas violentas, a busca pelo poder e o controle como suas questões 

fundamentais. Havia nessa leitura uma inegável inspiração marxista dos movimentos sociais, pois 

estavam impregnadas de materialismo ontológico e realismo epistemológico, impedindo perceber 

os aspectos culturais e “imaginativos” das organizações sociais. 

Alexander (1998) aponta que esse modelo clássico passou por um processo de 

secularização, com o abandono da teleologia da revolução, mas mantendo explicações fincadas 

na racionalidade materialista e distributiva. Assim os movimentos sociais explicados pela Teoria 

do Conflito e da Escolha Racional eram entendidos como respostas às desigualdades econômicas, 

provocadas pelos interesses opostos presentes na sociedade, seja pela manutenção ou 

transformação da ordem social:  

Quando a secularização do modelo clássico convergiu para fenômenos de nível 
micro, ignorou as dimensões morais e afetivas da ação coletiva, enfatizando em 
seu lugar as limitações decorrentes da existência de redes interligadas e da 
disponibilidade de organizações. Pensava-se que esses fatores pudessem 
proporcionar à ação social meios confiáveis de mobilizar os recursos necessários 
ao seu êxito (ALEXANDER, 1998, p.7).  

A crítica a essas interpretações reside no fato de que os movimentos somente ganham 

relevância quando conseguem captar os recursos disponíveis, e na medida em que os ganhos da 

mobilização superam seus custos, aumentam as possibilidades de sucesso. Portanto, reservar-se-

ia pouco espaço para as motivações subjetivas, as utopias e as experiências pessoais e coletivas 

como dínamos das ações coletivas. Nem mesmo as ideologias escapariam, tidas como meras 

estratégias de mobilização e convencimento das massas. Tudo estaria resumido ao cálculo frio 

das oportunidades, dentro de uma lógica administrativa empresarial. 

Desse modo, a moralidade e o simbolismo presentes em muitos movimentos sociais, 

principalmente os de direitos civis nos EUA fortemente relacionados às igrejas como os 

estudados por McAdam, não passariam de atributos funcionais para a maior eficácia na captação 

de recursos e apoiadores.  

Alexander (1998) aponta, em alguns autores, uma tentativa de superar tais limitações, 

dentre esses Snow e Benford (1988), Gamson e Meyer (1996) e Tarrow (2009a) os quais 

passaram a reconhecer a importância do entendimento cognitivo para estabelecer um quadro 
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interpretativo comum dos envolvidos na militância. Dessa forma, ressaltam-se as tensões e 

diferentes visões de mundo presentes na definição do objeto de interesse do movimento e a forma 

como o abordam. Lembramos que tais conflitos não desaparecem, mas continuam, provocando 

constantes revisões dos enquadramentos adotados pela entidade. 

Em vez de simplesmente falarem de alinhamentos de quadro como tal, eles 
criam um conjunto de contínuo de possíveis práticas interpretativas que 
abrangem desde aquelas que reforçam as regras normativas preexistentes 
‘construção de pontes interpretativas’(frame bridging) e ‘amplificação’ até as 
práticas mais ambiciosas e originais, que denominam de ‘extensão’ e 
‘transformação’ (ALEXANDER, 1998, p.7).  

A crítica de Alexander (1998) permanece, pois acredita que a cultura ainda assim não é 

considerada em si mesma, mas apenas ocupa um espaço de mediação entre os indivíduos e suas 

“instituições” e dessas com o Estado. Isso leva a cair na mesma crítica anterior, porque os 

aspectos culturais seriam mobilizados apenas no sentido de resolverem problemas internos de 

coordenação dos movimentos, sem possuírem um fim em si mesmo, para superar essas limitações 

explicativas propõe a adoção da perspectiva dos estudos dos Novos Movimentos Sociais96.  

Essa proposição visaria incorporar às explicações das dinâmicas dos movimentos sociais 

significados culturais, além das identidades desenvolvidas em função das contingências da ação e 

das subjetividades dos “atores” sociais sem, contudo, abrir mão das condicionantes históricas e 

institucionais. Tratar-se-ia de preencher de sentido as motivações das ações coletivas além da 

mera funcionalidade. Isso porque os movimentos, embora demandem a redistribuição dos ganhos 

sociais, lutam pela valorização de suas identidades e códigos de linguagem.  

Essa discussão remete à tão decantada dicotomia entre estrutura e ação, quando procura 

demonstrar que os indivíduos são intencionais e reflexivos, ou seja, julgam e agem sobre o 

mundo social com base em princípios simbólicos elaborados a partir das suas interações. Isso é 

possível somente em uma sociedade pós-industrial baseada na informação, e que se encontra em 

constante processo de mudança, dando aos indivíduos certa autonomia para agir. Não se trataria 

do fim das instituições, mas a assunção do seu caráter transitório. 

                                                   
96 Talvez o autor de maior destaque desta corrente de pensamento seja Alan Touraine.  



115 
 

Por essa razão, na contemporaneidade, os novos movimentos sociais organizam-se em 

função de princípios culturais e na defesa de identidades construídas ativamente pelos “atores 

sociais” e não invólucros vazios de sentido. Portanto, o confronto posto em andamento pelos 

movimentos visa à defesa de estilos de vida e modos de ser, e, por isso, aferram-se fortemente à 

cultura. A luta agora é pelos princípios de organização social, ou seja, o reconhecimento da 

igualdade na diferença, mas sem relegar também os aspectos distributivos. De acordo com o 

autor, o ponto de inovação dessa ideia também é a fonte das suas maiores críticas, pois 

pressuporia uma continuidade histórica ao longo do século XX das sociedades ocidentais 

industriais para as da informação:  

[...] a questão crucial de Touraine é saber se o arcabouço teórico que ele adotou 
em seu projeto lhe permitirá compreender a lógica cultural da sociedade 
contemporânea de uma forma que dê conta de toda e qualquer referência 
‘coletiva, seja de classe, seja de base societária mais ampla (ALEXANDER, 
1998, p.15).  

Apresentam-se então questões empíricas e teóricas confrontando a ideia de “ator” como 

um sujeito coletivo, que vive em uma sociedade da informação, lutando não somente pela 

sobrevivência material, mas simbólica, através de identidades coletivamente elaboradas, seja de 

mulher, estudantes, ou de ecologista. Esse sujeito almeja uma sociedade mais equitativa ou “pós-

clássica” em que as dualidades, por exemplo, capital x trabalho, não se fazem significativas. 

Ao comentar a legitimidade dos movimentos sociais, Alexander (1998) destaca o fato de 

esses, como membros da sociedade civil, serem portadores dos valores, tradições e no limite dos 

mitos dos grupos sociais. Sendo assim, ficam sobre sua responsabilidade as inovações culturais 

que reconfiguram as instituições e os padrões de interação entre os indivíduos.  

Os atributos culturais não seriam meras artimanhas no confronto político, mas sua razão 

de ser. É dessa comunidade da qual se consideram representantes que os movimentos retiram a 

legitimidade de suas ações. O problema disso é que comunidades que se autoproduzem não são 

uma realidade empírica, mas ideias inspiradoras.  

 Os movimentos só conseguem expandir suas demandas ao todo da sociedade civil, 

quando a sua causa é enquadrada de uma forma que não diga respeito somente a um setor 

isolado, mas refira-se ao maior espectro possível de indivíduos. Para que isso ocorra, deve haver 



116 
 

uma tradução das demandas, criação de denominadores comuns dos problemas, algo que exige 

perspicácia e alta capacidade comunicativa:  

A tradução bem-sucedida carrega os movimentos originários de protestos 
iniciados em um setor da estrutura um subsistema diferenciado, uma esfera de 
justiça, um regime de justificação para a órbita da ‘sociedade como um todo; 
permite a costura de alianças, a formação de alinhamentos de massa e a 
organização da propaganda (ALEXANDER, 1998, p. 21).  

Esse fragmento mostra como a proposta do autor aproxima-se das formulações dos 

teóricos das oportunidades políticas e frames. O fenômeno da tradução de demandas que leva à 

ampliação de alianças e ao fortalecimento da causa pode ser entendido como um processo de 

enquadramento interpretativo (framing) mediante o qual os movimentos recortam e explicam a 

realidade, e, a partir do qual, articulam suas estratégias. Assim uma questão de desrespeito pode 

ser enquadrada dependendo da “tradução” como um frame de “injustiça”. Portanto, as 

explicações sobre as dinâmicas das ações coletivas não se distanciam tanto das proposições em 

contrário, por exemplo, dos novos movimentos sociais.  

A diferença principal reside no fato de Alexander (1998) dar uma ênfase maior ao 

universo simbólico e seus significados nos confrontos políticos e não tanto à dimensão 

institucional. A crítica que podemos fazer a essa interpretação é sua confiança exagerada nas 

trocas comunicativas dos indivíduos como se todos os litigantes estivessem dispostos a 

estabelecerem entendimentos mútuos.  

3.7 OS MOVIMENTOS SOCIAIS NO BRASIL 

Como vimos ao longo do capítulo, as ações coletivas podem assumir diversas formas em 

função dos contextos culturais em que se situam, assim como pelas condições estruturais do 

entorno político. No Brasil há uma série de pesquisas atentas às dinâmicas associativas, 

principalmente voltadas aos movimentos e às redes sociais. Isso porque há uma heterogeneidade 

de entidades com os mais diversos fins e arranjos. Portanto, compreender os mecanismos de 

articulação dessas iniciativas, ou seja, os nexos de mobilização dos sujeitos, perscrutando aquilo 
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que leva experiências de desrespeito ou exclusão a serem reelaboradas politicamente por grupos 

de indivíduos com vistas a superar tal condição é um desafio.  

Entre esses trabalhos podemos destacar o de Gohn (1995) em que a autora realiza um 

histórico das lutas sociais empreendidas no Brasil antes mesmo da Independência, com os 

movimentos de emancipação. Contudo, esses primeiros movimentos careciam de projetos 

estruturados, sendo, na maioria das vezes, incorporações das ideias vindas dos EUA e da Europa. 

Nessa mesma época, destacam-se também os movimentos abolicionistas97 da segunda metade do 

século XIX.  

Com o advento da República, a autora categoriza seis fases distintas das ações coletivas: a 

primeira referente à Primeira República, marcada por conflitos urbanos, por melhores condições 

de moradia, pelo preço dos alimentos e um incipiente movimento sindicalista que lutava pela 

melhoria dos salários e condições de trabalho. Confrontos marcados por repertórios não 

modulares de ação, haja vista serem localizados e não carregados de projetos políticos. A 

segunda fase inicia-se a partir da rebelião de 1930 e estende-se até o fim do Estado Novo:  

As classes populares começam a emergir como atores históricos sob novos 
prismas. Paulatinamente vão deixando de ser apenas casos de polícia e se 
transformando em cidadão com direitos, como os trabalhistas. Ainda que tenham 
ocorrido mais no papel, essas mudanças são marcos históricos significativos. 
Simbolizam o coroamento de etapas de lutas dos trabalhadores e, embora 
tenham sido promulgadas como dádivas governamentais, foram conquistas das 
classes subordinadas em geral (GOHN, 1995, p. 81). 

A terceira aconteceu no que veio a ser chamado período populista, encravado entre 1945 e 

o Golpe Militar de 1964. Com o fim da ditadura Vargas, afloram pelo país partidos políticos, 

sindicatos e movimentos sociais98 que lutam por reformas de base, políticas nacionalistas e 

equipamentos urbanos dignos, haja vista o processo de urbanização pelo qual o país atravessava. 

A fase seguinte situa-se temporalmente entre os anos de 1964 e 1974. Destacam-se os 

movimentos de resistência vindos da esquerda, fossem esses políticos e/ou armados, movimento 

estudantil, ou outras forças sociais que enfrentavam as práticas econômicas capitalistas 

desenvolvidas pelos militares com a supervisão dos EUA. 
                                                   
97  Outro artigo que trabalha o abolicionismo da perspectiva das oportunidades políticas é o de Angela Alonso 

(2011): Associativismo avant la lettre – as sociedades pela abolição da escravidão no Brasil oitocentista.  
98   Movimentos de cunho operário. 



118 
 

A quinta etapa traz as lutas pela redemocratização, que iniciam em 1975, ainda sob o 

regime militar, e vai até 1982. A esquerda mobiliza-se em torno de um projeto de Estado 

democrático e os moradores das periferias entram em cena como sujeitos políticos. Temos nesse 

momento um período de efervescência da sociedade civil com a proliferação de associações 

populares, e muitas se transformariam em movimentos sociais anos mais tarde.  

Além disso, eclode na Região do ABC, em São Paulo, o “novo sindicalismo” organizado 

pelas bases por meio de grupos de fábricas a fazer da greve seu maior instrumento de confronto e 

pressão sobre os patrões e o governo, novos repertórios modulares ganham destaque. Há nessa 

época uma reconfiguração do sindicalismo, que afasta o da tutela do Estado, como desde o 

Getulismo se caracterizara, e o torna um elemento dinâmico de contestação (SADER, 1988). A 

sociedade civil dava mostras de revigoramento por meio dessas organizações. 

A última fase situa-se entre os anos de 1982 e 1995, e tem como seu signo maior a luta 

por direitos. Começam a surgir movimentos nacionais em prol do combate à corrupção política e 

à violência, pela distribuição de terras e valorização da cidade. Nos anos 90, somos questionados 

por uma nova ordem de mobilizações populares, a clamar por direitos sociais e participação da 

sociedade civil nas decisões governamentais99.  

Nesse cenário, as ONGs assumem destaque não só na captação de recursos e no 

desenvolvimento de projetos sociais, às vezes ocupam o próprio lugar do Estado. Assim como, 

trabalham na criação de novos arranjos associativos, por exemplo, a Associação Brasileira de 

Organizações Não-Governamentais (ABONG). Trata-se de uma rede capaz de mobilizar uma 

gama imensa de entidades, apta a orientar as ações e práticas de suas afiliadas. Os movimentos 

sociais não chegaram a desaparecer, contudo passam a conviver com novas formas de 

mobilização (GURZA LAVALLE; CASTELLO; BICHIR, 2004). Tal fenômeno do 

recrudescimento dos movimentos sociais é identificado no de direitos humanos no Espírito Santo.   

Considerando essa trajetória, o entendimento da atual conjuntura das ações coletivas 

brasileiras passa pelos conceitos de responsabilidade, compromisso social, desenvolvimento 

sustentável e principalmente participação cidadã. Esta última vista como participação engajada 

                                                   
99  Não à toa, é neste período que o associativismo no Espírito Santo ganha fôlego, e forma com o aparecimento de 

movimentos sócias, associações de moradores, ONGs entre outras organizações. Revela-se, portanto uma relação 
entre as transformações em curso no Brasil na época com as no estado. Portanto, é possível percebermos a 
influência de certos elementos estruturais a influenciar as interações.  
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dos sujeitos nos debates públicos por meio de ações coletivas, a proporcionar maior controle e 

participação sobre as instâncias deliberativas: 

Pode-se observar a participação cidadã via o protagonismo civil expresso nas 
ações coletivas de inúmeros agentes da sociedade civil, tais como: nos 
movimentos sociais, fóruns e assembleias, conselhos de inúmeros tipos (com 
destaque para os gestores porque são previstos em leis), nas redes e conexões 
internacionais de entidades civis, nas ONGs e entidades do Terceiro Setor. Essas 
entidades têm por base o protagonismo da sociedade civil e exigem uma clara 
vontade política das forças democráticas organizadas para a construção de uma 
nova sociedade (GOHN, 2010, p. 11). 

Para a autora supracitada, essas iniciativas surgem como construtoras de uma nova ordem, 

e carregam em seu seio a fonte de inspiração para repensarmos a ordem social e econômica 

vigente. Pois possuem capacidade de articulação além de suas lutas específicas, constituem 

fóruns e redes amplas de mobilização e enfrentamento. Mas não seria essa uma leitura por demais 

fetichista da sociedade civil? Embora haja potencial democratizante nessas organizações, nada 

nos assegura que na realidade isso ocorra.  

O “canto do cisne” do Regime Militar trouxe uma série de oportunidades políticas que 

incentivaram enormes mobilizações civis por todo o país. A diminuição da repressão policial 

ensejou passeatas e atos públicos trazendo para as ruas indivíduos até então enclausurados em 

suas casas, descontentes com os graves problemas políticos, econômicos e sociais do país. Além 

disso, expressar a opinião e organizar-se em associações de bairro não eram mais considerados 

crimes.  

Engendrava-se um clima cultural de questionamento da ordem com as mulheres exigindo 

mais espaço, as periferias querendo ser ouvidas e reconhecidas, os movimentos negros lutando 

contra o racismo e os preconceitos históricos, além dos camponeses que, com a ajuda da Igreja 

Católica, passavam a organizarem-se. Ao analisarmos a eclosão de organizações da sociedade 

civil, as variáveis estruturais precisam ser consideradas, o fim da repressão diminuiu os riscos, as 

elites disputavam entre si controle do Estado em vias de democratização, havia o apoio de aliados 

importantes como a Igreja, tudo isso contribui para o cenário democratizante que se instaurou.  
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3.8 ESTUDOS SOBRE A FORMAÇÃO DE REDES SOCIAIS 

Essas potencialidades dos movimentos sociais são também destacadas por Scherer-

Warren (1993). Os grassroots, ou movimentos sociais de base, eclodem na década de 1980 não 

somente no Brasil, mas também pela América Latina, todos ancorados em aspectos culturais 

locais. Deixa-se de lado a categoria “classe social” como explicativa dessas formas associativas, 

pois seus interesses iam além de ganhos econômico-materiais, vinculavam-se à valorização de 

identidades e modos de vida particulares. Já a década seguinte trouxe a novidade das redes de 

movimentos sociais100 (networks), os arranjos políticos motivados pelas transformações sociais 

ocorridas nas sociedades nessa década, com a valorização de identidades frente ao processo de 

globalização homogeneizante. 

Dada essas transformações da realidade, os cientistas sociais são cobrados a não se 

restringirem a estudos “macro” ou localizados, mas, ao contrário, movimentarem-se no sentido de 

entender as interconexões entre o local e o global, a ação e a estrutura, nisso ganham corpo os 

estudos de redes101: 

As próprias noções de macro e microrrealidade passam por redefinições. O 
macro, concebido enquanto totalidade estruturada e com determinações 
racionais, cede cada vez mais lugar às interpretações que concebem a realidade 
enquanto multifacetária e complexa, sem determinações fixas ou historicamente 
necessárias. E, assim sendo, o mais relevante dentro dessa perspectiva 
metodológica não é tanto o entendimento dos movimentos enquanto partes 
estruturadas ou estruturantes da realidade, mas enquanto processos de ação 
política, enquanto práticas sociais em construção, enquanto movimento 
propriamente dito (SCHERER-WARREN, 1993, p. 22). 

                                                   
100  De acordo com Scherer-Warren (2006, p. 113), a respeito das redes de movimentos sociais: “Estas pressupõem a 

identificação de sujeitos coletivos em torno de valores, objetivos ou projetos em comum, os quais definem os 
atores ou situações sistêmicas antagônicas que devem ser combatidas e transformadas”. Tal colocação reforça 
nossa inquietude quanto às possibilidades da efetivação de redes, considerando que elas abarcam uma diversidade 
de movimentos sociais.  

101  Ressaltamos ainda a importância do desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação como de 
fundamental importância no estabelecimento desses espaços. 
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Assim, ações políticas sejam de reconhecimento, sejam de redistribuição102 não se 

circunscrevem apenas ao local de mobilização da organização, mas podem alcançar, dentro de 

uma rede, dimensões globais, e ganham com isso não só maior legitimidade, mas também 

ampliam o escopo de prática de ação, e o repertório de ação possível. Portanto, torna-se 

interessante perceber nos movimentos sociais os elementos cognitivos que os conectam uns aos 

outros: 

 [...] para entender o potencial de formação de redes de movimentos, é 
necessário buscar os nexos que os atores políticos organizados constroem entre 
demandas materiais ou privações no cotidiano e o sentido subjetivo dessas 
privações, traduzindo esses nexos em formas expressivas, comunicativas e em 
pautas políticas comuns a várias organizações, criando identidades coletivas que 
possibilitam a articulação dos movimentos específicos numa rede de 
movimentos sociais (SCHERER-WARREN, 2008, p. 3). 

Nesta perspectiva os nexos/laços constituem-se a partir do momento em que necessidades 

materiais transformam-se em representações simbólicas de carências, e levam determinados 

grupos à organização política. Santos (2002), por sua vez, diz que o potencial antissistêmico ou 

contra-hegemônico dos movimentos sociais e das entidades civis está na capacidade de as lutas 

serem inteligíveis de um para os outros. Em outras palavras, afirma que cada um deve estar apto a 

compreender a essência do enfrentamento ao qual está exposto e perceber nisso pontos de 

aproximação com outros movimentos: 

Dado que não há uma prática social ou sujeito coletivo privilegiado em abstrato 
para conferir sentido e direção à história, o trabalho de tradução é decisivo para 
definir, em concreto, em cada momento e contexto histórico, quais as 
constelações de práticas com maior potencial contra-hegemônico (SANTOS, 
2002, p. 266). 

A aproximação entre os movimentos só é possível, na medida em que exista alguma 

espécie de “tradução cultural” 103 das práticas e dos discursos dos envolvidos. O debate sobre a 

                                                   
102  Reconhecimento se refere à valorização dos aspectos culturais e da personalidade, enquanto redistribuição aos 

econômicos. Com o intuito de adentrar neste debate sugerimos Fraser e Honneth (2003). 
103  Isto se dá na seguinte forma: “A existência da diferença epistemológica faz com que a comparação tenha de ser 

feita através de procedimentos de busca de proporção e correspondência que, no conjunto, constituem o trabalho 
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viabilidade desse processo de tradução cultural é explorado ainda por Bringel e Carou (2010), 

pois pensam nas articulações entre associações do Sul Global com as do Norte, na tentativa de 

construírem mecanismos de resistência e enfrentamento da exclusão e desrespeito, não somente 

de minorias culturais, mas também de comunidades alijadas de participação política e acesso a 

direitos sociais.  

 Assim, os últimos autores citados irão falar de redes de solidariedade internacional, 

espaços plurais e de tensão em que há convergência de movimentos sociais e outras organizações 

da sociedade civil em torno de determinados eixos temáticos. Esses encontros estariam 

organizados em função de dois princípios: (a) proximidade geográfica dos envolvidos ou (b) 

afinidades culturais que facilitariam a aproximação e o entendimento mútuo. Somos lembrados 

que o ato de traduzir não significa apenas encontrar palavras ou práticas homônimas, mas 

conferir sentido aos enunciados e ações, e reside aí um dos maiores desafios postos à atividade de 

tradução.  

 Nessa empreitada, ganha significativa importância o trabalho dos tradutores, ou seja, 

grupos ou indivíduos capazes de medir as relações culturais e os interesses em jogo na rede. Mas 

quem de fato poderia exercer essa atividade? Tarrow (2009b) sugere a categoria de “cosmopolitas 

enraizados”, indivíduos ou grupos com identidades flexíveis, geralmente multiculturais, o que 

facilitaria a compreensão do “outro”, embora atentos a questões mais gerais que ainda se 

manteriam próximas de suas localidades. Por sua vez Bringel e Carou (2010) trazem à luz a 

figura do ativista diaspórico que, embora carregue consigo memórias de sua localidade, seus 

questionamentos não estão limitados a esse ou àquele lugar. Em função disso, ao invés de raízes 

apresentam rotas de mobilização. Essa última modalidade de ação pode ser assim definida: 

Se trata de un activismo que se produce, incluso de forma simultánea, en al 
menos dos lugares y aunque siempre se mantenga una memoria privilegiada 
acerca del lugar de origen, su activismo – a diferencia de las diásporas migrantes 
que en el caso africano, por ejemplo, tiene su sentido en la idea de un territorio 
compartido (África) – no está pautado tanto por la territorialidad de un Estado -
nación o de una región particular del mundo, sino por un proyecto político y 

                                                                                                                                                                     
de tradução. [...] O uso recíproco destes procedimentos, longe de eliminar a incompletude de cada saber, 
aumenta-a” (SANTOS, 2008, p. 29). 
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social especifico enmarcado en varias territorialidades104 (BRINGEL; CAIRO, 
2010, p. 237). 

Os mesmos autores ressaltam que essas conexões distanciam-se do antigo solidarismo 

internacional, pois enquanto esse se estruturava a partir de uma oposição binária entre nacional e 

internacional, a nova configuração rompe com essa dualidade, apresentando a solidariedade 

política além do Estado-Nação clássico, em um constante bailar do local ao global, ou seja, um 

ativismo sem fronteiras. 

Toda a discussão acerca da tradução aproxima-se, como comentamos anteriormente, dos 

enquadramentos interpretativos (framing process) desenvolvidos pelas organizações, com vistas a 

definirem o seu objeto de interesse, assim como as estratégias, as táticas e os discursos a serem 

adotados no confronto com os adversários. Esse processo está enraizado na cultura, na medida 

em que é dela que os indivíduos retiram os modelos de ação e os valores a serem defendidos, e, 

na proporção que fazem isso, acabam por transforma-la também.  

Procuramos abordar uma série de conceitos importantes para a compreensão do universo 

associativo, assim como as disputas por seus significados. Dentre esses, destacamos o de 

oportunidades políticas, estruturas de mobilização, enquadramentos interpretativos (frames) e 

ciclo de confronto. Além disso, revimos de maneira ampla as transformações pelas quais passou 

o associativismo civil no Brasil e no mundo. Fomos da passagem de movimentos sem projetos 

políticos específicos no início do século XX até redes transnacionais articuladas ao redor de 

nexos mobilizatórios capazes de pautar as agendas nacionais. 

No capítulo seguinte, procuramos mostrar como tais conceitos e modos de interpretar a 

realidade apresentam-se na empiria. Com isso, poderemos perceber que não existe uma teoria 

única capaz de dar conta da realidade como um todo, mas há uma interconexão de proposições 

que, bem articuladas, contam-nos coisas sobre as lógicas que orientam as interações sociais e dão 

forma à sociedade civil.  

  

                                                   
104  “Trata-se de um ativismo que se produz, inclusive de maneira simultânea, em pelo menos dois lugares e mesmo 

assim sem mantém uma memória privilegiada acerca do lugar de origem, seu ativismo – a diferença das diásporas 
migrantes que no caso africano, por exemplo, tem seu sentido na ideia de um território compartilhado (África) – 
não está pautado tanto por uma territorialidade de um Estado-nação ou de uma região particular do mundo, senão 
por um projeto político e social específico marcado em várias territorialidades” (tradução livre do autor).  
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4 AS DINÂMICAS MOBILIZATÓRIAS DA SOCIEDADE CIVIL CAPI XABA 

4.1 UMA SOCIEDADE EM EBULIÇÃO; OPORTUNIDADES PARA O ENGAJAMENTO 
POLÍTICO 

Para entendermos os mecanismos de funcionamento do movimento de direitos humanos 

no Espírito Santo, precisamos recuar para o final dos anos 70 e início dos 80, pois, nesse período, 

surgiram várias organizações dedicadas à temática, assim como parte considerável dos atuais 

militantes iniciou seu engajamento político. Assim, olhamos a conjuntura política, econômica e 

social daquele período como forma de ajudar-nos não só a contextualizar os confrontos, mas 

explicar o presente. 

Nessa época, o Brasil atravessava um momento de transição do Regime Militar, marcado 

pela repressão severa às ações da sociedade civil, para o Estado Democrático de Direito. A 

repressão militar-policial arrefecia, assim como as perseguições, a censura e a tortura aos 

militantes políticos. Começavam as condições favoráveis à organização popular, levas de 

indivíduos preocupados com as condições de vida nas periferias partiam para a mobilização e, em 

virtude disso, surgiam em larga escala em todo o país associações de moradores destinadas a lutar 

por melhorias na saúde, na educação, no saneamento básico e na assistência social.  

Muitas dessas organizações surgem sob a orientação da Igreja Católica105 que, por 

intermédio das suas pastorais, vai orientá-las na luta política. Não se tratava de proselitismo 

religioso, mas de politização, pois mostravam a importância de envolver-se com as questões 

pertinentes ao bairro e, somente enfrentando o poder público, poderiam alcançar seus objetivos. 

Dessa forma, havia um processo de formação de indivíduos capazes de incidir sobre a população 

local, organizando-a para a luta política.  

Esta proximidade da Igreja Católica com o associativismo já fora percebida por Sader 

(1988), em São Paulo, haja vista as mobilizações populares terem na maioria das vezes seu início 

por intermédio das mulheres participantes de grupos da igreja onde trocavam experiências, e 

articulavam-se para pressionarem a prefeitura, por exemplo, com vistas a um posto de saúde, a 

                                                   
105 Este posicionamento se desenvolve a partir do Concílio Vaticano II em 1962 quando a Igreja fez a opção pelos 

pobres e ganhou força com a Conferência de Medellín (1968) e Puebla (1979) na América Latina, tal movimento 
ficou conhecido como Teologia da Libertação.  
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uma escola de ensino infantil ou a aparelhos públicos escassos nas periferias. Portanto, o caso do 

Espírito Santo não é um caso isolado, ao contrário, reproduz o posicionamento político de setores 

da Igreja neste período: 

Na década de 70 a diversidade se reproduzia enquanto tal apesar da presença de 
referências comuns cruzando os vários movimentos. Quando acompanhamos a 
história dos vários tipos de organização popular na Grande São Paulo neste 
período, nos defrontamos quase sempre com a presença da Igreja Católica, sua 
rede de agentes pastorais e suas estruturas de funcionamento; com as matrizes 
discursivas da contestação, mescladas nas práticas concretas onde se encontram; 
muitas vezes até com as mesmas pessoas circulando de um movimento para 
outro. A pluralidade de movimentos não está indicando nenhuma 
compartimentação de supostas classes sociais ou camadas sociais diversas. Está 
indicando diversas formas de expressão (SADER, 1988, p. 198). 

Assim, não é por acaso que eclodem por todo o país movimentos comunitários e 

federações de bairros, isto se dá em função tanto do enfraquecimento do Regime, quanto do apoio 

da Igreja. Isso oportunizou aos grupos populares, na maioria das vezes esquecidos pelos 

governos, organizarem-se com poucos riscos de prisões, ou perseguições. Na medida em que 

algumas dessas entidades lograram êxito em sua empreitada, não só enfraqueceram e fragilizaram 

as estruturas opressoras, como também incentivaram a mobilização de pessoas que ainda viam 

com desconfiança a militância.  

Com isso podemos perceber a influência da abertura ou fechamento das oportunidades 

políticas para o engajamento e ação dos indivíduos, pois, com o fim da Ditadura, os custos do 

envolvimento em associações civis diminuem, favorecendo a sua proliferação ainda mais com a 

formação política proporcionada nas Comunidades Eclesiais de Base106 (CEBs). Esse fenômeno 

não foi exclusivo de São Paulo, tal também ocorreu na Região Metropolitana de Vitória107, 

principalmente na cidade de Serra, epicentro das mobilizações por direitos no Espírito Santo. 

                                                   
106 Ao analisar o movimento do transporte coletivo em Vila Velha, Doimo (1983) percebe a influência de certos 

setores da Igreja Católica para a mobilização popular, tanto que não foi mero acaso o aparecimento de mais de 
trinta associações de bairros na Serra neste período. “No Espírito Santo, o processo de criação das Comunidades 
Eclesiais de Base, foi muito intenso. Tanto que os primeiros encontros, ocorridos em 1975 e 1976, foram 
realizados em Vitória. No interior do estado, o trabalho foi iniciado em 1969, e na Grande Vitória em 1973. 
Existem por volta de 300 delas localizadas na Grande Vitória” (DOIMO, 1983, p. 88).  

107 Composta pelos municípios de Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Vila Velha e Vitória. A população da Grande 
Vitória, de acordo com o Senso 2010, é de 1,7 milhão de habitantes. Em comparação ao senso anterior, houve um 
aumento de 1,61%. Esse total significa 48% do total da população do Estado, embora represente apenas 5% do 
território. Se considerarmos apenas as cidades mais destacadas na pesquisa, Vitória e Serra, a segunda registrou 
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Nos anos 80, a cidade atravessava uma grande transformação econômica e social, 

provocada pelo que veio a ser chamado “Grandes Projetos Industriais108” (DOIMO, 1983) com a 

instalação de indústrias de grande porte109 dedicadas à exploração dos recursos naturais que 

necessitavam mão de obra barata e abundante, o que não foi difícil de obter em virtude da crise 

atravessada pela cafeicultura, jogando para a cidade levas de trabalhadores rurais e provocando, 

um crescimento demográfico vertiginoso em Serra e na Grande Vitória. 

Paulino (2009, p. 65) analisa a conjuntura da Grande Vitória à época das primeiras 

mobilizações populares: 

[…] de um lado tivemos a implantação de diferentes empresas na área industrial 
com apoio do governo do estado para o desenvolvimento da economia, 
influenciando no aumento exorbitante do fluxo de moradores para a Grande 
Vitória e em especial para o município da Serra. De outro, encontramos uma 
população desamparada no que se refere aos serviços sociais básicos. Bolsões de 
pobreza se formaram com concentração de favelas em determinados espaços 
urbanos, milhares de pessoas ficaram desempregadas e sem qualificação 
profissional, muitas sofreram nas filas de hospitais e nos postos de saúde.  

Diante de um crescimento demográfico expressivo associado a um vertiginoso aumento 

da expansão imobiliária, as pessoas que vinham das áreas rurais para ocupar os postos de trabalho 

passaram a ocupar áreas mais periféricas, sem infraestrutura adequada à sobrevivência. A par 

disso, a Comissão de Justiça e Paz (CJP) da Diocese de Vitória acompanhava essas famílias, 

provendo a assistência possível. Assim, não foi à toa a expansão significativa do número de 

associações de bairro110.  

                                                                                                                                                                     
um maior aumento populacional nas últimas três décadas. População de Vitória nos anos: (70) 136.391, (80) 
215,073, (90) 258.243, (2000) 291.941 e (2010) 327.801; enquanto Serra: (70) 17.286, (80) 82.581, (90) 222.158, 
(2000) 321.181 e (2010) 409.000. Hoje Serra é a segunda maior cidade do Espírito Santo, perdendo apenas para 
Vila Velha com algo em torno de 414.000 habitantes. Notamos que, em trinta anos, a população de Serra cresceu 
incríveis 395%. Para maiores informações acessar: <http://www.observatoriodasmetropoles.net> e <http://www. 
ijsn.es.gov.br>.  

108 Essa estratégia de desenvolvidos atrelava-se ao projeto nacional de desenvolvimento posto em prática pelos 
militares, sustentado por grandes empreendimentos e obras com apoio do governo.  

109 Dentre essas empresas podemos citar: Siderúrgica Tubarão atual Arcelor/Mittal, Aracruz Celulose, expansão da 
Vale do Rio Doce, além dos investimentos no setor da construção civil. Em sua maioria são essas mesmas 
empresas que continuam a comandar as atividades econômicas da região, mesmo passados quase trinta anos. 

110 Era tão expressiva a quantidade de associações de moradores que foi criada em 1982 a Federação das Associações 
de Moradores de Serra (FAMS), composta por trinta entidades (PAULINO, 2009). 
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É indiscutível o papel desempenhado pela Igreja nesse momento para as lutas populares 

que mais tarde se condensaram no movimento de direitos humanos, pois ao analisarmos a 

trajetória dos nossos entrevistados, verificamos que mais da metade começou sua militância por 

meio da participação em pastorais e CEBs. O caráter formativo desses espaços é lembrado, pois 

ali se aprendia “ver, julgar e agir”, ou seja, ter uma vida engajada111.  

Corrobora nossa interpretação o fato do CDDH-Serra, notoriamente a entidade de defesa 

dos direitos humanos, mais reconhecida entre os informantes, ter sido fundada nesta época pela 

Arquidiocese de Vitória, com o apoio de outras congregações religiosas112, de acordo com os 

seus militantes, com vistas a fortalecer a luta dos mais pobres por uma vida mais digna. Muitos 

deles creditam a passagem pela Igreja como um divisor de águas em suas vidas, momento quando 

se deram conta do mundo, e colocaram-se no caminho da sua transformação.  

Assim, com a diminuição da repressão policial, mas não seu fim, o aumento populacional 

vertiginoso, as condições precárias de existência e a formação política, Serra entra em ebulição. É 

importante destacar que o CDDH-Serra não foi o primeiro do Estado, porém notabilizou-se por 

ser o mais atuante e representativo.  

Um evento importante que marca a expansão da luta por direitos no Espírito Santo é II 

Encontro Nacional de Direitos Humanos do Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) 

que ocorreu em Vitória, em 1984. Para Marta Falqueto113 esse acontecimento levou à criação de 

CDDHs por todo o Estado, nas cidades de Linhares, Colatina, São Mateus e Vitória, difundindo o 

interior a ideia da necessidade de defender os direitos básicos dos indivíduos.  

Como McCarthy e Zald (1996) ressaltam, às vezes um acontecimento não esperado abre 

uma janela de oportunidades, permitindo a mobilização, ou seja, incentiva a associação e o 

engajamento. Acreditamos que esse encontro tenha impulsionado o debate e a necessidade de 

criação de organizações dedicadas aos direitos humanos, ou seja, tornou-se uma espécie de 

alavanca para a militância.  

Contudo, não só de associações de moradores, da Igreja e de centros de defesa vivia o 

associativismo da Grande Vitória. Outra fonte de formação dos militantes em direitos humanos 

eram os sindicatos que, menos vigiados, ampliavam não só sua atuação, mas também 

                                                   
111 Adiante no texto retomaremos com mais detalhes este processo de engajamento.  
112 Estas compunham o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC), composto pelas Igrejas Católica, Metodista, 

Presbiteriana Unida (IPU) e Evangélica de Confissão Luterana (IECLB). 
113 Militante histórica dos direitos humanos em Serra e no Espírito Santo representou o Estado no MNDH em 2008.  
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aumentavam quantitativamente. Como nos revela Gilvan Vitorino114, muitos deles eram 

“sindicatos revolucionários115”, pois não ficavam presos a questões apenas econômicas, 

propunham-se a serem agentes transformadores da realidade. Portanto, com o crescimento da 

indústria e o Novo Sindicalismo que tomava conta do ABC paulista, o Espírito Santo também 

conheceu a luta sindical116.  

Não é raro os entrevistados apontarem a participação na Pastoral Operária como elemento 

dinamizador dos sindicatos, pois sua atuação se dava justamanete nos bairros operários, formava 

os trabalhadores para a luta de classe e mostrava as contradições do capitalismo. O papel 

formativo da Igreja neste momento foi crucial, pois criou as condições necessárias aos indivíduos 

se organizarem para enfrentar não só o Estado, mas a exploração do trabalho. De forma genérica 

a mira era na defesa dos direitos sociais dos indivíduos empobrecidos.  

Existia ainda uma terceira matriz do movimento de direitos humanos, o movimento 

estudantil, principalmente ligado à UFES. De lá vieram alguns dos quadros mais importantes. 

Jovens engajados na reconstrução das instâncias representativas dos estudantes, por exemplo, os 

DAs, e que, ao mesmo tempo, atuavam nos bairros ministrando cursos de formação, realizando 

debates e prestando serviços de assistência social e orientação jurídica. Desempenhavam o papel 

de formadores políticos daquelas populações frequentemente alijadas dos serviços públicos mais 

básicos. 

Sobre essa aproximação da universidade com os movimentos populares comenta Valadão 

(militante histórica ligada à UFES): 

[…] nós, neste momento de crítica à profissão, compreendíamos que isso era 
importante para o Serviço Social realizar seus objetivos emancipatórios e de 

                                                   
114 Ex-sindicalista dos petroleiros e integrante do Coletivo Fazendo Direito.  
115 Esta representação militante dos sindicatos serve-nos apenas como um guia para entender como os indivíduos 

viam sua militância, nesse caso revolucionária. Isso não quer dizer que assim tenham sido, em algumas situações 
podem ter contribuído para a manutenção da ordem. Lembramos também que o movimento sindical nunca foi 
homogêneo, pelo contrário, caracterizou-se por muitas disputas internas. Por exemplo, a Força Sindical nasceu de 
uma fração da CUT. Essas diferenças poderiam ser de ordem ideológica ou prática sobre as estratégias 
desenvolvidas.  

116 De acordo com Colbari (2010) “no Espírito Santo, a fertilidade sindical verificada no período pode ser atestada 
por vários indicadores, entre eles a criação de 41 novos sindicatos no período de 1981 a 1990, sendo 39 de 
trabalhadores urbanos, distribuídos nos seguintes setores: 10 na indústria, 14 em serviços e comércio, quatro em 
transporte e 11 de funcionários públicos. No meio rural, o momento mais fértil ocorreu no período de 1961 a 
1970 quando foram fundados 21 sindicatos; na década seguinte, surgiram mais 16 novas entidades de 
trabalhadores rurais”. Além disso, entre 1979 e 1993 foram registradas mais de 355 greves tanto do setor público 
quanto privado.  
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aliança com a classe trabalhadora. Esse segmento do Serviço Social pensou em 
um horizonte político para sua ação profissional, mas não podíamos trabalhar em 
instituições, pois estas eram formatadas para reproduzir e fomos para outro 
campo o dos movimentos populares. Da universidade um grupo de estudantes 
não só do Serviço Social, ainda que fossemos a maioria, começamos a trabalhar 
em bairros.  

Assim, os estudantes-militantes contribuíam para a formação e conscientização dos 

moradores da periferia sobre a importância da mobilização e da atuação em grupos. A partir daí, 

recrutavam dentro do público em geral novos militantes.  

Paralelamente, nascia o Partido dos Trabalhadores (PT). Isso não é de causar espanto, haja 

vista que parte majoritária dos militantes das várias organizações civis enxergavam no partido 

uma forma legitima de ocupar o Estado e de promover as mudanças almejadas. Operava como 

uma amálgama que unia a todos em volta do ideal da justiça social. Enxergavam na construção 

do partido um espaço de confluência dos desejos de mudança social presente naquele contexto. 

Um dos primeiros candidatos a governador pelo partido no Estado foi Perly Cipriano, emérito 

militante dos direitos humanos e que, alguns anos mais tarde, tornar-se-ia o secretário de justiça 

e, na sequência, subsecretário de direitos humanos.  

O fato dos movimentos sociais se cruzarem com o PT permitiu que o partido abraçasse 

algumas das bandeiras das organizações, entre elas a constituição do Conselho Estadual de 

Direitos Humanos. Esta simbiose entre as instâncias de participação é identifica nas palavras de 

vários entrevistados:  

Abandonei tudo lá (Aracruz) e me envolvi só aqui (Serra), pois era mais 
interessante. Não era só comunidade, tinha discussão de associação de 
moradores, sindicatos, direitos trabalhistas e construção de partido (PT). Era o 
meu mundo, tudo o que queria. De acordo com a Teologia da Libertação do ver, 
julgar e agir foi o que mais de extraordinário que aconteceu comigo, nós víamos 
a realidade, analisávamos e fazíamos as propostas para seguir em frente 
(FALQUETO, militante histórica e membro do CDDH-Serra).  

Participei de todo o processo da época que deu origem a CUT, depois em 1982 
participei das discussões do PT (SANTANA, militante histórico, ligado ao 
movimento negro e à Igreja Católica). 

Quando começa a surgir o PT na Serra, todos nós éramos do PT, todos que 
estavam no CDDH, todos que estavam no movimento exceto os que foram para 
o PDT, quem ficou no PCB ou preferiu militar no PMDB. Todos nós fomos para 
o PT até porque nós entendíamos que ele expressava esta ideia da unidade da 
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luta e aliança com a classe trabalhadora (VALADÃO, militante histórica ligada 
à UFES). 

Não existia uma nítida divisão onde começava o movimento social, a atuação religiosa e a 

militância partidária, pois parte considerável desses indivíduos participava em várias frentes e 

todas convergiam em suas palavras para a defesa dos direitos dos mais pobres e para a 

transformação da sociedade. Dessa forma, não se limitavam apenas a uma luta específica, ao 

contrário atuavam em diferentes frentes.  

Havia na Grande Vitória, nessa época, uma efervescência de entidades da sociedade civil 

de diversas matrizes associativas responsáveis por realizarem debates importantes para a 

consolidação da democracia. Depois de anos, tendo suas potencialidades restringidas, os 

indivíduos lançavam-se em uma jornada cujos resultados repercutem no atual movimento de 

direitos humanos.  

Identificamos no ressurgimento da sociedade civil capixaba uma tendência à múltipla 

militância, ou seja, os indivíduos participavam em mais de uma frente de confronto, assim como 

repartiam seu tempo entre várias organizações, o partido, o movimento estudantil, a igreja, 

sindicato e, mais tarde, no próprio movimento de direitos humanos, na época representado pelo 

CDDH-Serra e o MNDH. Não havia militante exclusivo dessa ou daquela entidade, todos 

transitavam pelos vários espaços, estabelecendo laços entre elas, a tecer a rede de militantes e 

organizações que sustenta o movimento de direitos humanos na atualidade.  

Cabem algumas palavras sobre o papel desempenhado pelo MNDH na estruturação dos 

direitos humanos no Espírito Santo e no desenvolvimento de suas principais lutas. Esse 

movimento nasceu em 1982, a partir da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 

apoiado principalmente pelos religiosos ligados à Teologia da Libertação117. Procurava-se 

constituir uma rede de organizações para consolidar os direitos sociais e civis, além de denunciar 

toda espécie de violação da vida. Dentro da estrutura da organização o Espírito Santo juntou-se 

ao Rio de Janeiro formando a Região Leste I. 

A relação umbilical que o movimento de direitos humanos mantinha com a Igreja 

Católica podia também ser lida como uma estratégia de sobrevivência, pois os religiosos 

                                                   
117 Nos fragmentos das entrevistas apresentados e ao longo de muitas delas, notamos a forte presença da Teologia da 

Libertação, ou seja, o movimento de direitos humanos não teia sido o mesmo sem a Igreja.  
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protegiam os militantes sob o manto de sua autoridade eclesial, além de fornecer o amparo 

jurídico necessário em alguns casos. 

A estratégia dos movimentos sociais naquela época era se esconder dentro das 
igrejas sob a perspectiva da Teologia da Libertação. Tínhamos um bispo muito 
aberto e deixava-nos organizar, ainda não tínhamos clara a compreensão dos 
grupos que vieram antes da Ditadura, por exemplo, as lutas camponesas 
(SANTANA, militante histórico, ligado ao movimento negro e a Igreja 
Católica).  

Em função da transitoriedade e da múltipla militância muitos indivíduos operavam a 

ponte118 entre o MNDH e a rede de movimentos no Estado. Contudo, dois nomes foram 

mencionados reiteradas vezes pelos entrevistados como aqueles que de fato desempenhavam essa 

tarefa, Oscar Gattica119 e Isaias Santana120 não por acaso pessoas estreitamente ligadas à Igreja e 

às várias mobilizações sociais. Esses militantes transitavam do movimento de direitos humanos, 

passando pelos sindicatos, pastorais, partido político até pelos movimentos populares. 

Identificamos que o movimento de direitos humanos nasceu estreitamente conectado com as 

demandas populares, apenas para citar algumas, a luta por moradias e por melhores condições de 

vida nas periferias.  

Já no raiar dos anos 90, o MNDH em parceria com o CDDH-Serra, dada à quantidade de 

homicídios e assassinatos de lideranças populares no Espírito Santo, articularam uma campanha 

contra a impunidade com vistas a pressionar o Estado a investigar e punir os responsáveis, além 

de desenvolver políticas públicas para reverter tal quadro. Essa iniciativa tinha três eixos de 

atuação: comunicação, informação e combate à impunidade. Como forma de munir os militantes 

de informações confiáveis, pois as que se tinham eram vindas da polícia, foi criado um banco de 

dados sobre o número de homicídios121.  

                                                   
118 Fontes e Stelzig (2004) utilizam o conceito de “relé social” uma espécie de tradução para o brokerage, ou seja, 

pontes produzidas por alguns indivíduos ou organizações que unem grupos ou redes diferentes.  
119 Militante dos direitos humanos, asilado político no Brasil desde a década de 80. 
120 Militante histórico e um dos responsáveis pela articulação do movimento nacional.  
121 No Espírito Santo, desde os anos 80, houve um crescimento exponencial na taxa de homicídios, como nos 

revelam os dados em 1983. Registraram-se 16,77 por cem mil habitantes. Dez anos depois, em 1993, era de 
40,65. Para maiores informações consultar: UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. Taxa de 
homicídios no Espírito Santo. Disponível em: <http://www.unodc.org/documents/lpo-brazil//Topics_crime/ 
Dados/ Taxa_homicidios_Sudeste_PT.pdf>. Acesso em: 21 fev. 2015. 



132 
 

De acordo com uma informante, no início dos anos 90, vivia-se no Estado um clima de 

total insegurança. “Em 1994 fizemos uma pesquisa com o movimento nacional e descobrimos 

que proporcionalmente o Espírito Santo era o estado mais violento e olha que era apenas com 

base em jornais e não dados oficiais. Então lançamos a campanha nacional de combate à 

impunidade” (FALQUETO, militante histórica e membro do CDDH-Serra). Portanto, tinha-se 

um contexto marcado por sérias violações aos direitos.  

Nessa mesma época, abriu-se uma janela122 de oportunidades que impactou de forma 

decisiva os rumos dos direitos humanos no Estado. Em 1994, o sindicalista Vitor Buaiz123 é eleito 

governador pelo PT, e indica para a Secretária de Justiça, Perly Cipriano. Assim, parte 

considerável dos obstáculos às lutas populares parecia estar removida. O movimento enxergou 

nessa abertura a oportunidade de instituir o CEDH124, ou seja, a sociedade civil passaria a ocupar 

espaço dentro do Estado com vistas a tornar mais efetiva suas demandas.  

Alguns militantes lembram o clima favorável para a instituição do conselho:  

Havia então o cenário de crescimento e a ideia de criação de um conselho 
estadual e nós estávamos em um governo do PT 125e tínhamos o Perly Cipriano 
como secretário. Tínhamos as condições políticas, não foi nenhuma luta. 
Decorrência natural de um governo que tinha esta sensibilidade e um secretário 
que foi preso político (VALADÃO, militante histórica ligada à UFES). 

O movimento larga aquela parte denunciadora e o governo começa a chama-lo 
para parcerias. Nesse debate, nós queríamos ganhar peso e fizemos a proposta de 
criação dos conselhos estaduais, aqui foi em 1995. Vitor Buaiz deu apenas uma 
estrutura de funcionamento, nós trabalhávamos de voluntários. Qual era a ideia 
do movimento? Que a questão dos direitos humanos era política de estado o que 
leva-nos a pressionar na criação de conselhos, pois este tema tinha que ser uma 
política pública (SANTANA, militante histórico, ligado ao movimento negro e a 
Igreja Católica). 

Evidencia-se a relevância das oportunidades políticas abertas com a eleição do PT para o 

governo estadual, porque muitos dos militantes que demandavam a criação do conselho estiveram 
                                                   
122 Gamson e Meyer (1996) utilizam o conceito de “janela política” de Kingdon (1984) para referirem-se aos períodos 

em que se abrem oportunidades temporárias para a organização social dos indivíduos em decorrência de eventos 
inesperados, mas suficientemente emblemáticos para criaram as condições necessárias para a mobilização. 
Contudo, não significa que depois de fechada a janela as oportunidades criadas desapareçam por completo, pois 
as demandas passaram à tematização pública e na maioria das vezes continuam na esfera pública. 

123 Militava no Sindicato dos Médicos do Espírito Santo. 
124 O CEDH é criado pela LEI 5.165/95 (on-line). 
125 O governo estadual era de Vitor Buaiz (1995-1998). 
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na gênese do partido anos antes. A instituição desse espaço de conversação entre a sociedade 

civil e o governo dava mais força ao movimento que passava a ser reconhecido também em nível 

federal. Pois, a partir da Conferência de Direitos Humanos de Viena, em 1993, o Brasil ratificou 

seu compromisso com os direitos humanos, o que levou o Presidente Fernando Henrique Cardoso 

a aprovar, em 1996, o primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos126 que, entre muitas ações, 

previa a criação de conselhos estaduais. Em nível nacional, as pressões realizadas pelo MNDH 

também contribuíram para dar visibilidade à discussão. 

É importante reparar que, muitas vezes, influências externas ao contexto de conflito, 

como a aprovação do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), repercutem em cascata 

nos âmbitos regionais e locais, por exemplo, a criação do CEDH vincula-se não só a chegada de 

parte dos militantes ao governo do Estado como também à orientação Federal ao respeito dos 

direitos, que, por sua vez, repercute proposições internacionais. À revelia da capacidade de 

enfrentamento do movimento capixaba existiam oportunidades estruturais para a consolidação do 

movimento de direitos humanos.  

A despeito da criação do conselho houve um recrudescimento da violência no Espírito 

Santo, pois os índices de homicídios e atentados contra a vida dispararam, obrigando o 

movimento de direitos humanos a repensar suas ações. A partir do início dos anos 90, começa a 

ser travada uma batalha dura contra o crime organizado, responsável em boa medida pela onda de 

violência. O alvo dos militantes passou a ser a Scuderie Detetive Le Cocq127 uma organização 

criminosa com ramificações nos Três Poderes. 

O movimento, nas figuras do CEDH e CDDH-Serra, juntamente com a Igreja Católica e a 

OAB/ES, lançou o Fórum Reage ES, com o intuito de fazer frente à corrupção instaurada no 

governo e ao elevado número de assassinatos em todo o Estado. Essa parceria reativou antigas 

alianças estabelecidas ainda nos anos 80 entre a Igreja e os movimentos sociais, somando-se aos 

operadores do direito. A estratégia adotada pelo movimento procurou atacar em duas frentes, uma 

nas ruas com manifestações públicas, atraindo a atenção da mídia e do público em geral e nos 

tribunais, cobrando ações efetivas da Justiça.  
                                                   
126 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Sub-Chefia para Assuntos Jurídicos. Decreto N 1.904, de 13 de 

maio de 1996. Institui o Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1904.htm>. Acesso em: 10 jan. 2015. 

127 Tratou-se de uma organização fundada no Rio de Janeiro, em 1965, com o objetivo de vingar a morte de policiais, 
estendendo suas ramificações ao Espírito Santo, na segunda metade da década de 70. Composta por policiais 
civis e militares, juízes, políticos e promotores, de acordo com o Ministério Público Federal, estava envolvida 
com jogo do bicho, assassinatos, roubos de carga e corrupção.  
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Acreditamos que seja o ponto de virada do movimento, quando questões relacionadas aos 

direitos sociais perdem espaço para aqueles ligados aos civis e políticos, não à toa a uma 

aproximação muito forte não só com a OAB, mas também com o Ministério Público na 

articulação de ações conjuntas, no sentido de moralizar o serviço público. Como veremos, essa 

importância conferida aos “homens da lei” tornar-se-á indispensável à maioria das iniciativas do 

CEDH.  

Porém o período de abertura política para o movimento de direitos humanos dava sinais 

de fechamento. Como pudemos notar através de atas e entrevistas, a militância tornou-se uma 

atividade não só complicada em relação aos recursos necessários a sua realização, como sede 

para encontro ou infraestrutura para a ação do conselho, mas também no tocante à vida, pois os 

militantes sofriam ameaças de morte que os obrigava ao exílio128 ou a transitarem na companhia 

de seguranças. Além disso, houve inúmeros casos de testemunhas e juízes envolvidos com a 

investigação que foram assassinados.  

Às vezes as restrições à mobilização não passam necessariamente pelo Estado, mas pelos 

riscos à vida que os militantes correm, quando enfrentam determinados interesses. Isaias Santana 

recorda inúmeros companheiros assassinados nesse período.  

Começou-se a intensificar a luta pela reforma agrária com a organização de 
trabalhadores rurais sem terra, os sindicatos combativos começaram a levantar 
esse debate em virtude de nossa mobilização. Por isso a parceria entre a UDR e a 
Scuderie Detetive Le Cocq para o extermínio. Morte de políticos. Francisco 
Ramos da região noroeste em Pancas, Virgílio Sossai em Montanha, Paulo 
Damião Tristão em Linhares esse era mais urbano, era da mesma pastoral do 
trabalho que eu participava, aqui em Vitória teve do ecologista Paulo Vinhas, 
este foi por causa da turma da exploração de areia, prefeitos foram mortos na 
Serra, entre eles Feu Rosa e o motorista (SANTANA, militante histórico, ligado 
ao movimento negro e a Igreja Católica). 

As atas revelam o momento de tensão e o interesse em desarticular o movimento, assim a 

ausência de regularidade das assembleias do Conselho, entre 1996 e 1999, indica que, de fato, 

houve uma desorganização do CEDH, promovida em parte pelos minguados recursos oferecidos 

pelo Estado, de outra pelo risco de morte dos militantes. Dessa forma, o silêncio das atas é tão 

revelador quanto sua prolixidade nesse período.  

                                                   
128 Oscar Gattica e Pe. Xavier exilaram-se na Paraíba.  
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A militância torna-se muito arriscada, ou seja, o custo do engajamento político alcança 

seu maior valor, a vida. Isso provocou uma diminuição das atividades associativas que não 

encontram ambiente favorável ao seu desenvolvimento. Segundo Silveira (2000), de uma forma 

geral, nos anos 90, houve um refluxo da militância, explicado em parte pelas conquistas da 

década anterior e a melhora das condições de vida nas cidades. Notamos uma sincronia entre os 

fenômenos ocorridos no Brasil como um todo e o que ocorreu no Estado.  

Em decorrência da situação acima descrita, houve uma aproximação maior com o 

Ministério Público, a OAB e o Tribunal de Justiça para garantir a integridade dos ativistas e levar 

às barras da justiça aqueles que desrespeitavam os direitos humanos. Após quase uma década de 

derrotas e vitórias, a Scuderie Detetive Le Cocq teve alguns de seus integrantes condenados e, em 

2005, foi dissolvida por decisão judicial do Ministério Público Federal. 

4.1.1  A criminalização do movimento como restrição à ação dos militantes 

Se as décadas anteriores foram marcadas por um florescimento dos movimentos sociais, 

em especial o de direitos humanos, os anos 2000 são lembrados pelos entrevistados como uma 

época de pouco diálogo com o governo e intensas tentativas de inviabilizar as ações do conselho 

de direitos humanos, e, por consequência, do movimento, porque havia se tornado o centro 

articulados das organizações. Pudemos perceber isso também por meio da documentação. Há 

uma mudança significativa nas bandeiras de lutas do movimento que passa a se ater aos direitos 

civis e políticos, com destaque para os desafios postos pelo sistema carcerário, deixando para trás 

os direitos sociais.  

O CEDH por intermédio de suas ramificações na vida cotidiana acaba recebendo muitas 

denúncias de violações de direitos, pessoas que enxergam nele um dos poucos canais de 

reclamação dos problemas enfrentados no cotidiano129. Portanto, o conselho acaba por intervir 

em ações de reintegração de posse, demarcação de terras indígenas e quilombolas, abuso da 

autoridade policial e maus-tratos no sistema prisional e socioeducativo. Dada a sua característica 

fiscalizadora, vê-se obrigado a interceder quando direitos são violados.  

                                                   
129 Ver Quadro 1. 
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Ao analisarmos as atas entre anos 2005 e 2010, identificamos uma quantidade 

significativa de denúncias no tocante aos presídios, muito superior a qualquer outra reivindicação 

popular que pudesse encontrar no Conselho um canal de comunicação com o governo. Às vezes, 

sessões inteiras do Conselho eram destinadas a discutir questões carcerárias, fossem em relação à 

má qualidade das refeições e habitação ou violência dos agentes penitenciários130.  

Essa definição da pauta do movimento não se deu por acaso, mas era o resultado de um 

processo de politização das inúmeras queixas que chegavam ao conselho. A realidade se 

impunha, para tanto basta pegarmos os dados do discurso na ONU do presidente do CEDH à 

época, Bruno Toledo. De acordo com suas palavras, durante os anos 2000, a quantidade de 

pessoas encarceradas no Estado passou de 2.500 para mais doze mil, mas não se tratava do 

aumento absoluto de presos. Isso se refletia em superlotação: em 2009 havia 10.355 internos para 

6.608 vagas. A isso se somavam as péssimas condições de habitação e alimentação das 

carceragens, assim como das delegacias e de containers transformados em detenções.  

Como forma de enfrentar essas violações, o Conselho passou a realizar visitas às unidades 

de detenção, a produzir denúncias no Ministério Público Estadual, além de procurar os meios de 

comunicação para dar publicidade às condições do cárcere no Espírito Santo, consideradas 

completamente insalubres. Essa postura de enfrentamento em relação ao Estado gerou duras 

reações por parte do poder público. Elevou-se o clima de tensão entre as partes, chegando 

inclusive às páginas policiais, porque tal postura combativa adotada pelo Conselho desgastava a 

imagem do governo, obrigando-o reiteradas vezes a ter de explicar-se perante a sociedade civil 

sobre a sua política penitenciária, marcada pelo aumento do número de prisões e o abandono dos 

reclusos. Estabelecia.  

Com vistas a restringir a capacidade de combate do movimento, o governo, aliado ao 

Tribunal de Justiça do Espírito Santo, proibiu a entrada dos conselheiros nas dependências dos 

estabelecimentos e, quando eram autorizados, proibiam-lhes fotografar e filmar. Dessa forma, os 

militantes não poderiam realizar as inspeções nem averiguar as denúncias trazidas ao Conselho. 

Assim, desarticulava a ação de publicização dos abusos. Isso evidencia o fato de o Estado, em 

certos momentos, agir como um todo, Executivo e Judiciário operando em conjunto com vistas a 

barrar as investidas da sociedade civil.  

                                                   
130 De acordo com nosso material, muitas denúncias chegavam ao Conselho via organizações que pertenciam à rede, 

mas que não necessariamente ocupavam acento naquele momento.  
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Mas as barreiras levantadas não se resumiam a artimanhas legais, davam-se e ainda se dão 

no nível das atividades cotidianas do trabalho do Conselho. Como nossos informantes relatam, 

muitas vezes, o transporte solicitado para as diligências não aparecia, materiais de escritório não 

eram fornecidos, por exemplo, folhas, canetas e cartuchos de impressora, nem mesmo pessoal 

para desenvolver o trabalho burocrático era liberado. Atualmente conta com apenas uma 

secretária liberada pela Secretária de Ação Social e Direitos Humanos.  

Um momento marcante desse enfrentamento por melhores condições de funcionamento 

do CEDH ocorreu em 2009, quando os conselheiros, em assembleia extraordinária com o vice-

governador e o Secretário de Justiça, cobraram-nos pela falta de infraestrutura do conselho.  

De acordo com o registro em ata do dia 12 de agosto de 2009, o presidente do Conselho 

fez a seguinte ponderação das condições do CEDH e da sua relação com o Estado: 

Os tensionamentos não podem significar rupturas e as divergências políticas não 
podem fechar a mesa do diálogo, pois o que nos deve unificar é à defesa da 
dignidade da pessoa humana. O presidente pontua que, infelizmente, o Governo 
ainda não reconhece a legitimidade do Conselho, seja ela, legal ou social. No 
instante, apresenta as dificuldades estruturais que o CEDH enfrenta, sendo 
registrado que o Conselho não possui impressora, aparelho de transmissão de 
fax, automóvel próprio, aparelho celular e assinatura de jornais, apesar da 
demanda fática do CEDH justificar a necessidade de todos esses itens. Além 
disso, lembra que às instalações físicas do Conselho encontra-se em Estado 
deplorável. [...] Elas (condições) evidenciam, em último caso, a falta de 
compromisso com essa construção e o não reconhecimento do Conselho como 
um órgão de Estado. Diz ainda que por não ter esse reconhecimento por parte do 
Governo e das autoridades constituídas no Estado, o Conselho se sente obrigado 
a apresentar suas demandas aos mecanismos nacionais e internacionais 
comprometidos com a defesa dos direitos humanos. 

Sendo assim, os recursos básicos indispensáveis para a atividade de mobilização do 

conselho são na maioria das vezes restringidos pelo Estado, para, com isso, enfraquecer seu 

oponente, pois sem as pessoas e o dinheiro não há como haver qualquer espécie de ação de 

enfrentamento. Embora o Conselho seja uma instituição híbrida, composta paritariamente por 

membros da sociedade civil e do Estado, é este que deve garantir por lei os recursos necessários 

ao seu funcionamento.  
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Uma situação relatada por vários entrevistados reflete esse clima de combate estabelecido 

entre o movimento de direitos humanos e o governo131 no tocante a questão prisional. Trata-se do 

“Caso Isabel”. Durante o ano de 2006132, a tensão dentro das prisões no Espírito Santo alcançou 

seu clímax o que desencadeou uma onda de rebeliões, motins e fugas em quase todas as unidades 

do Estado. Essa situação acabou extrapolando os limites das cadeias, e chegou às ruas através de 

incêndio de ônibus e ataques a delegacias. Isabel133, uma respeitada militante da Pastoral 

Carcerária, em função do contato com os detentos procurava realizar a mediação do conflito, 

nisso mandava recado do Secretário de Segurança aos rebelados e vice-versa.  

Porém, uma de suas conversas fora gravada, editada e vazada pela polícia aos jornais, 

como se ela estivesse orientando os detentos quanto à ação e a forma de fazerem suas 

reivindicações. Tal denúncia estampou as capas dos principais jornais, acabou sendo proibida de 

realizar seu trabalho dentro das unidades e teve de responder a inúmeros processos, sendo 

arquivados por falta de provas substanciais aos inquéritos. 

Como comentam alguns militantes, o movimento sentiu profundamente esse ataque, haja 

vista Isabel ser a principal articulação do CEDH com o universo dos presídios. Muitas denúncias 

que chegavam eram por meio dela que, uma vez procurada pelos presos ou seus familiares, 

encaminhava as demandas ao Conselho. Tal ataque repercute até hoje sobre as práticas do 

movimento e em sua dinâmica, pois, além do afastamento de uma de suas peças-chave, a própria 

Pastoral Carcerária retirou-se da linha de frente do conflito. Tal ausência é constantemente 

comentada nas entrevistas.  

Embora a Pastoral Carcerária não seja uma pessoa jurídica é uma entidade 
importante, mas ela já foi mais presente nessas disputas, porem isto tem haver 
com o revés quando criminalizou a Isabel que era uma liderança, nós ainda 
estamos colhendo os frutos da bordoada que ela tomou (VITORINO, militante 
do Coletivo Fazendo Direito).  

                                                   
131 O governado era Paulo Hartung (PMDB), tendo como Secretário de Segurança Pública e Defesa Social Rodney 

Miranda (Democratas - DEM), atual prefeito de Vila Velha e de Justiça Ângelo Roncalli, condenado em 2014 por 
esquema de corrupção no Instituto de Atendimentos Social do Espírito Santo (IASES).  

132 No Estado de São Paulo, na mesma época, ocorreu uma série de atentados aos órgãos policiais e a empresas de 
ônibus, além de mais de setenta rebeliões nos presídios estaduais.  

133 Era conselheira do CEDH representando a Pastoral Carcerária.  
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Outro entrevistado também comenta os impactos desse processo de criminalização do 

movimento impetrado pelo governo.  

Ficamos preocupados com a reação de quem está no poder, isto causa muito 
receio. Isso porque não se usa mais como recurso matar ou executar o militante, 
mas desmoralizá-lo. Não vou dizer que não interfere, tenho muito receio com 
isso, sabemos que é viva esta tentativa de nos criminalizar. Causa um dano 
muito sério (LULA, militante do FEJUNES).  

Tal como os movimentos desenvolvem estratégias para obter sucesso no confronto, o 

Estado e outros adversários como a Scuderie Detetive Le Cocq estabelecem os seus. Enquanto a 

segunda adotava a prática da intimidação e o assassinato como formas de restringir a ação do 

movimento de direitos humanos, o primeiro optou por criminaliza-lo e a seus militantes, 

recuperando a ideia difundida no período militar de que direitos humanos é coisa de bandido e, 

nesse caso, taxando como criminosas suas práticas. Ao invés de matar, preferiu jogar na 

ilegalidade os defensores de direitos e arruinar suas reputações.  

O impacto dessas contraofensivas pode ser profundo, pois se vitórias e veiculação de 

notícias positivas das ações tende a ampliar a quantidade de novos militantes e simpatizantes com 

a causa, o contrário também é válido: construir uma imagem negativa do movimento afastaria 

possíveis interessados em apoiar as lutas seja financiando-as, ou engajando-se. Em outras 

palavras, criminalizar o movimento repercute diretamente na fonte de recursos capazes de ser 

angariados pelas organizações, enfraquecendo-as e, no limite, colocando sua existência em risco. 

Assim, o movimento precisou agir rapidamente para reverter os estragos de tais ações tanto nos 

tribunais quanto na imprensa.  

De acordo McCarthy e Zald (1999) a mídia desempenha um papel de mediadora entre os 

movimentos e os indivíduos isolados, pois a publicidade gratuita conseguida por meio de 

manifestações e outros atos públicos não só fideliza antigos parceiros, tornando-os leais, mas 

atraem novos. Os meios de comunicação e principalmente a Internet, hoje, aproximam as pontas 

das redes de movimentos sociais. Então, da mesma forma que uma imagem positiva da luta ou 

das entidades atrai novos militantes, transformá-los em criminosos tende a distanciar aqueles 

menos atentos ao confronto. Da mesma forma, Gamson e Meyer (1996) destacam a importância 

dos meios de comunicação na obtenção de recursos, porque a visibilidade proporcionada pela 
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veiculação do conflito, ainda mais quando esse é vitorioso, cria condições para atrair novos 

adeptos. Portanto, desconstruir a imagem dos militantes de direitos humanos cria sérias restrições 

à captação de recursos.  

Assim a dinâmica de enfrentamento político dos movimentos sociais é caracterizada por 

avanços e retrocessos. Enquanto a janela de oportunidades manteve-se aberta, muitos ganhos 

puderam ser obtidos, talvez o maior deles: a consolidação do conselho de direitos humanos e o 

reconhecimento público da importância desse espaço como articulador do movimento e fiscal das 

ações governamentais. Contudo, com a eleição de um governador menos afeito ao diálogo levou 

ao acirramento dos ânimos, obrigando o movimento a desenvolver novas estratégias que são 

respondidas pelo Estado na mesma medida.  

Com a tentativa de estrangular o movimento, e diante do caos do sistema penitenciário, o 

movimento realizou um lance ousado, denunciou o Estado para a Comissão de Direitos Humanos 

da Organização das Nações Unidas. Isso só foi possível em virtude das redes de militantes e 

organizações de direitos humanos que atravessam a sociedade civil brasileira. A partir de um ato 

de denúncia das mazelas provocadas pelo Estado, ocorrido em São Paulo, representantes do 

CEDH mostraram fotos de presos esquartejados e as condições de seu aprisionamento, isto 

chamou a atenção para a situação no Espírito Santo.  

Com isso, há um estreitamento de laços do CEDH com o presidente do Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciaria (CNPCP)134. A partir daí, o CNPCP veio ao Estado 

realizar inspeções nas unidades prisionais e, diante da situação encontrada nos presídios, pediu 

intervenção Federal. Contudo, o Ministério Público Federal impediu tal providência. Em face 

desse conflito, a Conectas Direitos Humanos e a Justiça Global são mobilizadas e, através delas, 

o Conselho conseguiu uma audiência em Genebra, na reunião do Comitê de Direitos Humanos da 

ONU. O Executivo Estadual viu-se obrigando a explicar em fórum internacional o que passava 

no Espírito Santo.  

Evidencia-se assim a importância e o papel das redes para os movimentos sociais, porque 

parceiros melhores localizados e com acesso a espaços restritos propiciam que a rede como um 

todo aumente seu potencial de enfrentamento diante de adversários poderosos, como nessa 

situação, reequilibrando a medição de forças. Na memória dos entrevistados, essa passagem é 

vista como um momento marcante em que as organizações mostram sua força, considerando o 

                                                   
134 Sérgio Salomão Schecaria.  
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desprezo mostrado pelo governo diante delas. Eles recordam que o governador135 teria dito que 

eram um “grupinho de revoltados” e “não encheriam um fusquinha”. 

Através do fragmento da fala de um militante ligado ao FEJUNES, conseguimos captar 

não só a importância da construção de redes com o objetivo de ampliar a força de ataque do 

movimento, mas também as oportunidades que se abrem com ações desse tipo.  

A Graça foi a um tribunal popular em São Paulo com diversas organizações para 
condenar o Estado, lá fez uma fala mostrando as fotos dos presos esquartejados 
dentro de latões de lixo. Aquilo gerou uma comoção nacional e alguém a 
convidou para conversar com o Schecaria presidente do Conselho Nacional do 
Sistema Penitenciário, que fiscaliza o sistema penal. Nessa conversa a Marta e o 
Bruno foram também. A partir daí ele veio ao Espírito Santo com a inspeção 
oficial do conselho e fez um relatório pedindo intervenção Federal. O 
governador falou um monte de coisas que era intervenção política. Então se a 
gente não vai resolver na esfera nacional vamos para a esfera internacional. 
Tanto que o Schecaria pediu exoneração porque o Ministério Público Federal 
não aceitou o pedido de intervenção no Estado. O Conectas fez essa 
intermediação com o Conselho de Direitos Humanos da ONU e promoveu um 
painel em Genebra dando grande repercussão sobre as ‘masmorras do Espírito 
Santo136 (LULA, militante do FEJUNES). 

O contra-ataque do movimento surtiu efeito, e, nos meses seguintes ao pronunciamento, 

muitas das demandas do movimento foram atendidas, como a desativação de algumas unidades, o 

fim das prisões em containers e da superlotação das delegacias de polícia. Provavelmente, isto 

não teria acontecido se o movimento não tivesse parceiros robustos capazes de amplificar sua 

voz. Em acréscimo, foi entregue ao conselho a Casa dos Direitos Ewerton Guimarães, abrigando 

o CEDH, Conselho de Defesa da Criança e do Adolescente e o Conselho Estadual Antidrogas. 

Tendo em conta que o conselho nunca teve uma sede própria, sendo constantemente relocado de 

uma sala para outra nos prédios públicos, em uma clara demonstração de desrespeito, essa se 

torna uma conquista importante.  

Observa-se uma dinâmica de ataque e contra-ataque entre o desafiante e o desafiado, cada 

qual procurando explorar as fragilidades do adversário com o intuito de desorientá-lo e, com isso, 

avançar no confronto. Enquanto o governo tenta deslegitimar as mobilizações do Conselho, 

                                                   
135 Paulo Hartung 2002-2006 (PSB), 2007-2010 (PMDB) e 2014-2018 (PMDB). 
136 Forma como era conhecido o sistema penitenciário no Estado.  
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criminalizando-o ou limitando seus recursos, o movimento responde com ações que ferem a sua 

imagem republicana protetora dos direitos, obrigando-o a explicar-se internacionalmente.  

No início de 2011, tornou-se governador Renato Casagrande137, do PSB, tendo como vice 

Givaldo Viera, do PT. Depois de 12 anos, o partido voltaria ao governo o que, para muito 

militante, seria o sinal de uma comunicação melhor com a sociedade civil. E tal como no passado 

foi escolhido para Subsecretário de Direitos Humanos Perly Cipriano, um dos responsáveis pela 

institucionalização do Conselho Estadual de Direitos Humanos. 

Devido o confronto de quase uma década com o antigo governador o movimento via com 

bons olhos um governo “dos iguais”, mas atento ao fato de os interesses do Estado nem sempre 

coincidirem com as demandas cotidianas. Com a chapa formada pelo Partido Socialista Brasileiro 

(PSB) e PT, antigos aliados voltaram ao poder, porém em outra conjuntura, mesmo assim 

acenava-se com a possibilidade de abertura de uma grande janela de oportunidades.  

A luta de maior destaque travada nesse período foi pela criação e promulgação do Plano 

Estadual de Direitos Humanos (PEDH ) e do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos 

(PEEDH ). Ambos procuram definir as políticas de direitos no Estado, assim como garantir a 

aproximação do público em geral com a temática, superando velhos preconceitos, por exemplo, 

direitos humanos é coisa de bandido. Porém, a luta que parecia tranquila, mostrou-se árdua, com 

o governo recusando-se em vários momentos a aceitar as propostas apresentadas pela sociedade 

civil.  

Sobre essa dificuldade de lidar com ex-companheiros agora na posição de governo 

comenta um informante:  

O desafio é o governo de centro-esquerda que conhece as armas dos militantes. 
Uma vez eu disse para a Marta Falqueto que o governo dos iguais era problema 
para nós. É mais fácil os militantes realizar seu trabalho em um governo desigual 
mesmo. Pois se me conhece pode retirar minha ferramenta de trabalho. Por 
exemplo, na nossa semana de direitos humanos tivemos que dar uma dura na 
SEDU para divulgar (TORRES, militante ligado ao CDDH-Sul). 

Tal tensão com o governo ficou evidente quando os planos de direitos humanos não foram 

promulgados pelo Executivo tal qual proposto pela sociedade civil. Ao invés foi apenas 

                                                   
137 Foi o vice-governador na gestão de Vitor Buaiz (1994-1998).  
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publicado138 pelo Secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Helder Salomão, um 

antigo militante das causas sociais, pouco antes do fim do mandato. Entre as modificações que 

ficaram de fora, podemos citar o desenvolvimento de políticas efetivas de revisão da política de 

encarceramento e a introdução no currículo escolar da disciplina de direitos humanos. Contudo, 

recordam os entrevistados que todos os dois planos139 foram iniciativas das organizações, e, 

mesmo que algumas propostas tenham sido deturpadas, só o fato de haver discussão em torno de 

um projeto de Estado no qual os direitos humanos são contemplados é uma conquista.  

Sobre as disputas passadas e vindouras em relação aos programas comentam os 

entrevistas: 

A luta é constante. Nós teremos eleições agora e independente do resultado nada 
indica que as demandas diminuíram. Nós temos uma grande disputa a fazer pelo 
PEDH que foi publicado de forma mutilada, atropelando a vontade das 
audiências publicas, pois esse não é o programa que nós compreendemos que a 
sociedade queria e quer (VITORINIO, militante do Coletivo Fazendo Direito).  

Outra:  

Nós tivéssemos uma derrota parcial em relação ao PEDH, nós construímos um 
programa com base em todas as nossas lutas, foi um programa bastante 
avançado e o governador não topou publica-lo, por uma série de questões e 
desgastes. Nós acabamos com esta derrota parcial porque até hoje o governo não 
publicou o programa. Houve até uma publicação fake através de uma portaria de 
um secretário, mas nós não a reconhecemos. O principal desafio é retomar esse 
processo, pois passamos por um momento conturbado de eleições e não sabemos 
até que ponto vamos conseguir incidir para que o programa seja assinado nesse 
período, mas vamos continuar esta pressão independente de qualquer governo 
que venha, vamos continuar a luta não só pela publicação, mas pela 
implementação efetiva do programa (LULA, militante do FEJUNES). 

O confronto estabelecido em função do PEDH e do PEEDH 140 nos últimos anos, pode 

ser representado por um cabo de força entre a sociedade civil e o Estado, cada qual 

                                                   
138 De acordo com trecho do Diário Oficial, em anexo, a publicação aconteceu em 3 de abril de 2014.  
139 PEDH e PEEDH .  
140 Embora a luta pelas suas efetivações tenha se tornado o enquadramento hegemônico a partir de 2010 o PEDH e 

PEEDH  têm sua origem nove anos antes, quando, em 2001, o Conselho apresentou esboço de um programa de 
direitos humanos pela primeira vez, porém dada a dinâmica do momento acabou perdendo espaço para a questão 
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empreendendo energias e inovações estratégicas, não só para trazer público para seu lado, 

mas também anular as ações adversárias. De certa forma, a “publicação fake141” dos 

programas caracteriza-se como uma artimanha para engambelar aos militantes sem se 

comprometer efetivamente com as políticas públicas de direitos humanos.  

Os dois trechos acima mencionados revelam uma possível janela de oportunidades 

trazida com as eleições142, porque, nesse momento, os acordos entre as lideranças políticas e 

seus partidos são reformulados com vistas ao melhor desempenho eleitoral Dessa forma, o 

movimento poderia aproximar-se de algum dos candidatos e, em caso de sua vitória, 

conseguiriam estabelecer não apenas um diálogo mais franco com o Estado, mas também 

recursos para o conselho.  

Uma das ações nesse sentido foi a elaboração de um documento que seria assinado por 

todos os candidatos comprometendo-se a desenvolver ações voltadas para a valorização da 

vida e o respeito aos direitos instituídos, assim como a assinatura do PEDH e PEEDH em sua 

versão original. É preciso destacar que uma das candidatas era conselheira do CEDH143, 

sobrinha de uma militante histórica. Candidata pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSol), 

não fez muitos votos, porém trouxe de forma transversal o debate sobre a importância de 

defender os direitos universais.  

Se repararmos, a diminuição das restrições e a abertura de oportunidades sofrem 

grande influência do poder político do Estado. Pois, em governos mais atentos às questões 

populares, parte de seus quadros é oriunda de organizações da sociedade civil e tendem a 

impor barreiras menores à ação dos movimentos, ou seja, a repressão é menos intensa, assim 

como há maior disposição para sentar e discutir com as organizações. Porém, isso não 

                                                                                                                                                                     
carcerária. No início da segunda década dos anos 2000, ressurge o debate em torno da necessidade de elaborar 
um conjunto de medidas a serem desenvolvidas pelo Estado com vista à garantia dos direitos humanos. Do ponto 
de vista institucional, a reconstrução do programa começou com o Decreto 2944-R de 9/01/2012 que instituiu um 
grupo de trabalho composto por 28 organizações do Estado e sociedade civil para a elaboração do mesmo. Em 
anexo, encontra-se a lista das instituições. Após seis meses de deliberações chegou-se à versão colocada para 
sugestões do público em geral via e-mail. Tal ação foi acompanha de cinco audiências públicas em várias regiões 
do Estado, a saber, Cariacica, Colatina, Cachoeiro do Itapemirim e Vitória. Depois desse processo, no início de 
2013, o texto final já estava pronto, porém não foi assinado imediatamente pelo Governador Casagrande (PSB). 
Conforme comentamos, foi publicado apenas em abril de 2014 pelo Secretário de Ação Social e Direitos 
Humanos, Helder Salomão (PT). 

141 Forma pejorativa como os militantes se referem ao material publicado. 
142 Eleições ocorridas em 2014, pois um candidato que se comprometesse com a reformulação e efetivação dos 

programas poderia atrair para seu lado apoio dos militantes de direitos humanos.  
143 Camila Valadão, professora do curso de Serviço Social da UFES, integrante do Observatório da Juventude e 

sobrinha de Vanda Valadão.  
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significa que haja uma relação completamente harmônica entre ambos, pois, como todos os 

informantes relataram, o Estado é um dos maiores violadores de direitos e o conflito é 

diuturno.  

Assim, o modelo de interação com o Estado influencia diretamente nos rumos a serem 

seguidos pelas organizações, se assumirão uma postura de combate ferrenho ou se tentarão o 

entendimento. Tarrow (1996) e McAdam (1996) identificam variações nos formatos e 

estratégias adotadas pelos movimentos sociais, a partir da abertura ou fechamento do Estado 

para as demandas populares, o aparecimento de aliados, as modificações nos alinhamentos 

políticos e o grau de coesão das elites dominantes.  

Dessa feita, Estado e Sociedade civil, do ponto de vista empírico, não são esferas 

incomunicáveis, apesar de possuírem interesses às vezes conflitantes. Ao acompanharmos as 

dinâmicas mobilizatórias, notamos as influências de um sobre o outro, por exemplo, quando 

um conjunto de restrições é lançado dificultando a ação dos movimentos, obriga os militantes 

a inovarem em suas estratégias e, ao fazerem-no, expõem as debilidades do governo, 

obrigando-o a reorganizar-se para uma contraofensiva. Assim, torna-se pouco produtivo e, em 

alguma medida, irreal analisar um sem considerar o outro.  

A compreensão mais ampla desta relação de enfrentamento e cooperação também foi 

constatado no trabalho de Carlos (2011) sobre o processo de institucionalização da Federação 

das Associações de Moradores da Serra (FAMS) e do CDDH-Serra, pois com a participação 

dessas organizações em espaços de deliberação pública, por exemplo, conselhos, houve uma 

diversificação da mobilização, que agora não se dava somente na rua: 

Com a institucionalização da participação nas agências governamentais e o 
estabelecimento de nova concepção de relação com o Estado, as categorias de 
conflito e oposição cederam espaço às categorias de cooperação, colaboração, 
parceria e diálogo, permanecendo a autonomia nas relações e negociações 
travadas com o governo como um ideal nem sempre realizado (CARLOS, 2011, 
p. 337). 

Enfim, com as transformações institucionais promovidas com a abertura política a partir 

do fim do Regime Militar, as entidades da sociedade civil, passaram a ter maior uma melhor 

relação com o Estado, chegando inclusive a gerenciar alguns projetos governamentais. Cabe 

ressaltar que isso não significa uma total abertura às demandas populares, nem que as orientações 
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oferecidas pelos conselhos e consultas populares sejam atendidas rapidamente, porém, de toda 

forma, identificamos uma interpenetração entre essas dimensões, ou seja, não são incomunicáveis 

nem sempre contendedoras. 

Além disso, é importante ressaltar que, em algumas ocasiões, oportunidades externas ao 

contexto de conflito acabam impactando nele de forma decisiva, seja para ampliar a força dos 

desafiantes, seja a das autoridades, como no caso a elaboração do PNDH que, motivado pela 

Conferência de Viena, fortaleceu a bandeira no Estado por intermédio do incentivo à criação do 

conselho e, mais tarde, dos programas em direitos humanos. Portanto, acontecimentos, que 

escapam ao controle dos competidores muitas vezes influenciam diretamente nos resultados do 

confronto, ou seja, às vezes condicionantes estruturais impactam diretamente na orientação das 

ações individuais e coletivas.  

4.2 À PROCURA POR RECURSOS E OS REFLEXOS SOBRE A ESTRUTURA DE 
MOBILIZAÇÃO 

Se até o momento destacamos mais a influência das oportunidades e restrições políticas 

sobre o movimento de direitos humanos, precisamos considerar com atenção as estratégias de 

captação de recursos desenvolvidas pelos movimentos, assim como sua natureza e as suas 

transformações ao longo do tempo. Pois, sem os mesmos, nenhum movimento consegue alcançar 

seus objetivos muito menos fazer o enfrentamento, consequentemente esse tema se relaciona 

diretamente com a sobrevivência das organizações e a manutenção de uma sociedade civil ativa. 

Como comentamos no capítulo anterior, os recursos são de naturezas distintas, podendo 

ser resumidos a dois tipos principais: tempo144 e dinheiro. Isso porque a militância não ocorre 

apenas nos finais de semana, quando, hipoteticamente, todos teriam maior disponibilidade, 

tampouco essa militância é composta exclusivamente de profissionais liberais que conseguem 

negociar seu ritmo de trabalho de maneira a conciliar as atividades. Dessa forma, parte dos 

militantes desenvolve uma jornada dupla de trabalho o que repercute na capacidade de 

mobilização das organizações.  

Isso é uma realidade de parte considerável dos participes de movimentos sociais.  
                                                   
144 Tempo entendido como dedicação de forma gratuita às atividades mobilizatórias das entidades da sociedade civil.  
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Todas nós temos trabalho e dever para cumprir com horário, isto acaba 
sobrecarregando-nos, pois temos outra jornada que é a militância. Como nós nos 
propusemos a ser um movimento temos que traçar estratégias, pensar a realidade 
e como enfrentar as contradições envolvidas nela para que possamos avançar na 
luta contra a opressão das mulheres. Algo que não é fácil e não será logo. Se não 
pensar cotidianamente nisto, você acaba fazendo ações pontuais e não constrói 
transformação. Então essa é uma das dificuldades das pessoas a disposição de 
tempo (MARTINS, militante do movimento de mulheres). 

Sendo assim, os militantes encontram dificuldades de se dedicar exclusivamente às ações 

do movimento, porém, se as organizações dispusessem de uma quantidade grande de indivíduos 

engajados, tal restrição poderia ser atenuada, mas como não é um movimento de massas, a 

liberação das obrigações ocupacionais é um limitador da capacidade de mobilização para os 

direitos humanos.  

Em vista disso, uma das queixas mais recorrentes entre os militantes e também um dos 

elementos limitadores de suas ações é a falta de “mãos e pernas”, isto é, a quantidade de 

militantes envolvida com o movimento é menor do que a necessária. Portanto, o tempo dedicado 

à organização é um recurso valioso. Conseguir captá-lo junto ao público é uma tarefa árdua, 

principalmente quando as restrições ao engajamento são grandes, tornando a militância cara, pois, 

nesse caso, pode custar o próprio emprego.  

Se tomarmos o caso do Coletivo Fazendo Direito, uma das entidades que participam do 

CEDH e possui o reconhecimento de suas parceiras, veremos que, se tivessem mais tempo, 

poderiam, de acordo com seu conselheiro, ter ação mais incisiva sobre a questão da defesa dos 

direitos, através de ações coletivas, tal como a desenvolvida para garantir o respeito às quotas 

raciais nos concursos públicos da cidade de Vitória. Como são apenas 14 advogados voluntários, 

muitos ainda em construção de carreira, não sobra tempo para a ampliação e incorporação de 

novas ações. 

Caso semelhante, encontramos com as integrantes do Fórum Capixaba de Mulheres. 

Segundo uma de suas participantes, o maior desafio continua a ser encontrar indivíduos 

interessados em participar efetivamente do movimento e, com isso, garantir sua manutenção e 

renovação. Isso fica ainda mais complicado, quando fazemos um recorte de gênero, pois as 

mulheres, além da jornada de trabalho, comumente são responsáveis pelos afazeres domésticos, 

restando-lhes pouco tempo para a militância política, o que impede a participação de muitas que 

têm interesse no movimento.  
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A nossa entrevistada revela que, por desempenhar um papel executivo no sindicato em 

que trabalha, consegue negociar com maior flexibilidade seus horários, às vezes ficando até mais 

tarde para poder chegar mais tarde ou sair mais cedo outro dia. E essa prática não seria uma 

exclusividade sua. Comenta que seria importante uma ONG de mulheres que as liberassem para a 

militância quando necessário, ou seja, um grupo de pessoas com dedicação exclusiva a causa.  

O mesmo ocorre quanto aos custos econômicos da militância. Poucos militantes podem 

doar grandes volumes de dinheiro para desenvolver um projeto ou uma campanha, em sua 

maioria esses indivíduos vêm das classes trabalhadoras e trazem consigo apenas sua disposição e 

boa vontade o que nem sempre é suficiente. Por isso os movimentos desenvolvem ações com 

vistas a angariarem os fundos necessários as suas ações, o que se dá de inúmeras maneiras. 

Quando necessitam de alguns itens para uma determinada ação, os militantes realizam campanhas 

em busca de donativos, acionam seus contatos na busca daqueles que possam doar, por exemplo, 

faixas, tecidos, tintas ou carro de som para a atividade. Uma alternativa também para superar o 

pouco caixa é a realização de festas, almoços e jantares cuja venda de entradas tem o intuito de 

capitalizar o movimento. 

Um dos entrevistados comenta essas saídas, e o quão pouco é adotada pelas entidades na 

atualidade: 

Alguns companheiros ficam bravos comigo, mas eu acredito que estamos em um 
refluxo e eu me coloco nesse movimento, pois antes nós éramos muito mais 
ativos, antes fazíamos uma festinha e vendíamos as entradas, igual ao que o 
FEJUNES145 está fazendo, para conseguir dinheiro, nós éramos criativos nas 
nossas ações (TORRES, militante ligado ao CDDH-Sul).  

A falta de dinheiro é uma constante em quase todas as organizações da sociedade civil 

como observamos no fragmento abaixo: 

O Coletivo daqui para frente pode abraçar essas causas146. Acho que a gente não 
precisa fazer mais do que isso, por enquanto. Para fazer mais precisaríamos de 
dinheiro e não temos. Somos todos advogados voluntários e alguns ainda estão 
construindo a sua carreira. Não temos funcionários. A sede é apenas para efeito 

                                                   
145 Quando realizamos a entrevista com Ademir Torres, o Fórum da Juventude Negra do Espírito Santo (FEJUNES) 

estava organizando uma feijoada para captar dinheiro.  
146 Debate sobre o abolicionismo penal, liberação das drogas e ações civis coletivas. 
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estatutário, nós não temos nada apenas boa vontade (VITORINO, militante do 
Coletivo Fazendo Direito). 

Em confrontos com oponentes cujas condições econômicas e políticas são melhores, o 

movimento se vê na necessidade de desenvolver estratégias capazes de impactar e que, ao mesmo 

tempo, não demande muito dinheiro e energia. Nas palavras dos militantes, “é preciso ser 

criativo”, do contrário, correm o risco de serem sufocados pelos adversários, restando apenas 

“correr com pires na mão para o Estado”. Essa é uma crítica presente entre vários informantes, e, 

como veremos adiante, encontra substrato na orientação do movimento, na medida em que passa 

a gerir projetos governamentais.  

À falta de recursos, soma-se um sentimento – presente entre quase todos os entrevistados 

– de que, diferentemente do passado, há um envolvimento menor dos indivíduos para com as 

organizações, como se o afã democratizante dos anos 70 e 80, dínamo dos movimentos sociais 

que varreram a Grande Vitória, tivesse sucumbido perante os desafios pela sobrevivência147 das 

sociedades contemporâneas. 

O próprio movimento de direitos humanos sente essa transformação que escapa à sua 

alçada, pois, consequentemente, há um envelhecimento das representações no Conselho 

percebido pela ocupação dos cargos sempre pelas mesmas pessoas ao longo dos últimos anos, 

com uma pequena taxa de renovação. Considerando as sete gestões do CEDH desde 1999, houve 

um total de 84 conselheiros da sociedade civil148, entre titulares e suplentes. Desses, 31 

participaram de apenas uma gestão e, em sua maioria, na suplência. Na gestão 2013-2014, apenas 

dois conselheiros foram renovados. 

Muitos dos integrantes do conselho militam nos direitos humanos desde os anos 80, 

acompanharam as transformações pelo qual o frame vem passando nas últimas décadas. Não 

apresentamos essas informações de uma forma valorativa, afirmando ser um movimento com 

ideias ultrapassadas. Tratamos a baixa renovação como um sinal das dificuldades de 

recrutamento de novos militantes, dada as limitações anteriormente comentadas.  

Um entrevistado brinca com tal situação, ao afirmar que são “dinossauros”, mas ainda 

comprometidos eticamente com a mudança social, contudo reconhece que o futuro cabe aos 

                                                   
147 Há um duplo sentido nessa frase, pois a sobrevivência é tanto individual quanto das organizações.  
148 Não consideramos os conselheiros estatais, porque são indicados na maioria dos casos pelo Executivo, e variam 

conforme a gestão, não possuindo uma vinculação estável com o movimento de direitos humanos.  
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jovens, e eles precisam conhecer o caminho trilhado pelos mais velhos que permitiu que a 

democracia e o Estado de direito fossem minimamente concretizados. Ressalta que o espírito de 

revolta é importante, mas é preciso ter clareza política das coisas a serem feitas.  

Nós somos tachados de dinossauros, ainda mais aqueles que têm um 
compromisso ético com a sua consciência, esses são ainda mais oprimidos. 
Quem vai ser o protagonista da coisa será a juventude mesmo, eles têm outro 
sentimento, na minha época era a Ditadura Militar, tínhamos que fazer as coisas 
nas escondidas para proteger a vida do nosso outro companheiro. Agora os 
novos através daqueles que já deram o seu sangue precisam ser mais 
sensíveis, cobrar mais, saber o que são direitos. É preciso fazer o 
enfrentamento com inteligência e não com a depredação, embora a 
rebeldia seja necessária (TORRES, militante ligado ao CDDH-Sul). 

Se olharmos retrospectivamente para o modo como esses militantes mais antigos foram 

recrutados talvez encontremos algumas pistas sobre a falta de interesse pela temática dos direitos 

humanos presente na sociedade capixaba. Majoritariamente os militantes começaram suas 

jornadas em outras organizações que não são declaradas de direitos humanos e vão ingressar no 

movimento apenas anos depois.  

A militância em sindicatos, o envolvimento com as CEBs e as pastorais da Igreja Católica 

e no movimento estudantil despertaram um interesse pelas ações públicas, criava-se um 

compromisso para com a sociedade, em especial com os indivíduos mais empobrecidos. Assim, 

na medida em que a Igreja começa a preocupar-se com os direitos humanos, seus militantes 

enveredam para o mesmo caminho, impulsionando a criação de várias organizações e, em alguns 

casos, atuavam em mais de uma ao mesmo tempo.  

Neves (2009) aponta que os direitos humanos, com a redemocratização do País, tornaram-

se uma espécie de tema catalisador, atraindo para sua órbita todo tipo de demanda da sociedade 

civil. Os movimentos passam a lutar não apenas por serviços públicos de qualidade, mas também 

pela defesa de uma cultura democrática. Portanto, uma vez que a temática passa a abarcar uma 

diversidade crescente de demandas, é possível entendermos porque, de certa forma, militantes de 

diversas organizações, no final, também cerravam fileiras no movimento de direitos no Espírito 

Santo. Assim, nesse sentido, havia, e ainda há, constantes disputas entre os próprios militantes na 

tentativa de definir o que são os direitos humanos no Espírito Santo. 
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Havia um processo de formação política e conscientização dos indivíduos que eram 

preparados não somente para analisarem a realidade, mas principalmente também intervirem 

nela. Como muitos afirmam, não era apenas fazer parte de algo, era ser algo, ou seja, podemos 

acreditar que o compromisso militante era um ideal levado para toda a vida. Acreditamos que 

essa formação anterior desempenhou papel relevante na autoentrega ao movimento, pois 

aprendiam coletivamente que a sua ação refletia na vida do outro. A vida pessoal e a militância 

confundiam-se. 

Em casos extremos, relacionamentos amorosos eram atravessados pelas atividades 

associativas:  

O Pedro Bussinger (meu ex-marido), Oscar Gattica ex-marido da Ana Gattica 
(Ana Caracoche) estávamos todos juntos e a nossa vida também muda. Para 
dizer que éramos sempre casais. Perguntávamo-nos: o que mantêm nosso 
casamento? Eram muito casais. Brice Bragato e o João Luiz da gráfica da Mitra. 
Pessoas que se conheceram na militância, se casaram na militância e depois se 
separaram, mas nem todos. Mas assim, Oscar, Ana, Pedro, Isaias, o Batata (ex-
prefeito de Colatina149) e sua esposa Julia esses já estavam a frente dos 
movimentos (VALADÃO, militante histórica ligada à UFES). 

Em certa medida, a luta pela efetivação dos direitos estava presente no cotidiano dos 

militantes, sendo que grande parte deles acabou aproximando-se do movimento de direitos em 

função de afinidades ideológicas com a causa, mas também por estar envolvido com pessoas que 

já eram militantes. Nenhum dos entrevistados revelou ter-se engajado unicamente por causa de 

reportagens na televisão ou jornal.  

Como debatemos no capítulo anterior, independentemente dos critérios de entrada150, há 

forte tendência de ela ser mediada por algum amigo, parente ou colega de trabalho por meio de 

convite para conhecer as atividades desenvolvidas pela organização. Dito isso, podemos imaginar 

que o militante encontre as razões do seu pertencimento apenas com o passar do tempo (SNOW; 

ZUCHER, 1990). Na realidade, ninguém se torna um militante do dia para a noite. O processo de 

convencimento de que os valores defendidos pelo movimento são corretos e justos é longo e há o 

aprendizado da militância. 

                                                   
149 Cidade situada na região Noroeste do Espírito Santo com uma população estimada em mais 96 mil habitantes.  
150 Seja esta entrada mediada pelo movimento estudantil, operário, CEBs etc. 
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O contexto de mobilização que deu partida às organizações da sociedade civil da Grande 

Vitória nos anos 80 sofreu consideráveis mudanças ao longo das últimas décadas, dentre elas 

destacamos o enfraquecimento do movimento sindical, o quase desaparecimento das CEBs e a 

partidarização151 do movimento estudantil, além da pulverização de ONGs e movimentos 

temáticos específicos, por exemplo, Gays, Lésbicas, Bissexuais, Transexuais, Travestis e 

Transgêneros (GLBT) e quilombolas. Dada à variedade de opções de participação política na 

atualidade, inclusive por vias eletrônicas, a concorrência pelos recursos aumenta, e a fidelidade é 

posta à prova. Militar no movimento de direitos humanos passa a ser apenas mais uma 

experiência como seria atuar em qualquer atividade do terceiro setor152, tal como, ser voluntário 

em um asilo.  

4.2.1 Mudanças nos perfis dos militantes e a tendência à institucionalização do movimento  

Se antes o ingresso se dava por outras entidades da sociedade civil, hoje boa parte dos 

militantes jovens e alguns mais antigos vinculam-se aos projetos desenvolvidos pelo Estado e 

geridos pelas organizações. Adotam uma perspectiva técnica na sua relação com a organização, 

assumem mais a postura de gestores do que a de militantes. O seu pertencimento à entidade 

ocorre na forma de funcionário do projeto e não como algo maior em sua existência. Assume um 

caráter profissional e institucionalizado, tal como se houvesse hora para ser comprometido com a 

garantia de direitos, a militância desvincula-se da existência. 

Quando você milita em uma área, essa militância vai te fazendo exigências, 
abrindo frentes e criando novos desafios e tem que encarar então a Marta assim 
como outras pessoas seguiram, mas com aquelas referências aos antigos 
movimentos populares, mas, como a gente diz, esse movimento meio que se 
desconfigurou e perdeu a forma de um movimento construtor de alternativas, de 
propositor não é mais “um movimento”. Com a chegada dos programas você 
forma equipes de trabalho e são interdisciplinares, o processo seletivo é aberto, 

                                                   
151 Na busca por ocupar todos os espaços de expressão da sociedade civil, os partidos passam a tentar colocar seus 

filiados nas direções dos grêmios estudantis e DAs.  
152 Por Terceiro Setor entendemos as entidades sem fins lucrativos que não são nem públicas, nem privadas, por 

exemplo, as ONGs.  
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então as pessoas se inscrevem e muitas delas nunca militaram nos direitos 
humanos (VALADÃO, militante histórica ligada à UFES). 

Alguns militantes históricos apontam as novas gerações como menos compromissadas 

com os desafios dos direitos humanos, porém muitos fazem isso, tendo como referência a sua 

própria luta contra a Ditadura Militar, a favor das Diretas Já, e, em alguns casos, contra os 

conflitos envolvendo o crime organizado, momentos marcantes dos confrontos políticos no 

Estado. Para esses, falta “militância de verdade”, podemos entender que alguém só é reconhecido 

como um militante de valor, quando faz do movimento de direitos humanos a “causa da sua 

vida”. Do contrário são apenas pessoas interessadas em ganhar a vida trabalhando em ONG.  

Tal fenômeno não é uma exclusividade do movimento de direitos humanos, porque, como 

mostra Neves (2005), o movimento negro enfrentou uma situação semelhante com a abertura dos 

governos às demandas desse grupo a partir do final da década de 90, pois houve também uma 

incorporação de militantes que passaram a trabalhar para o Estado, senão em ONGs responsáveis 

por administrar projetos sociais voltadas àquela população específica. Com isso, questões 

historicamente caras ao movimento, como a valorização da identidade e a diminuição do abismo 

econômico que separam negros e brancos no Brasil são atravessadas por diversos interesses: 

Entretanto, o estudo empírico que realizamos junto aos movimentos negros do 
Estado de Sergipe mostra que a preocupação identitária persiste entre os 
militantes, o que traz consigo a possibilidade de o Estado ser utilizado para a 
adoção de práticas que visem a desenvolver uma forma específica de identidade 
negra. Mas, nesse caso, quem determina o que é a identidade negra? Os 
militantes próximos dos partidos que estão no poder? (NEVES, 2005, p. 89). 

Esse fenômeno dos militantes-funcionários é reflexo das transformações pelas quais 

setores da sociedade civil passaram por intermédio da institucionalização das organizações, 

quando se tornaram pessoas jurídicas, e habilitaram-se a concorrem por verbas públicas por meio 

do desenvolvimento de projetos. Em 1999, estabelecem-se as condições básicas para reconhecer 

as OSCIPs153, mediante a Lei 9790/99, promulgada pelo então presidente Fernando Henrique 

Cardoso. Por meio dessa regulamentação, as entidades civis sem fins lucrativos poderiam realizar 

                                                   
153 Fenômeno da “ongzação”.  
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convênios com o governo. Além disso, aquelas que não atendessem a legislação ficariam alijadas 

de participar de conselhos, como o CEDH. 

Ao mesmo tempo em que se abriu uma fonte de financiamento para as organizações, 

criou-se uma “tutela” do Estado sobre a sociedade civil, pois, se não cumprissem as 

determinações legais, não receberiam CNPJ, o que as impediria de ocupar espaços importantes de 

debate com os governos. Gerou-se assim uma divisão entre associações, de um lado as 

registradas e, de outro, as informais. Isso acabou por influenciar as próprias dinâmicas 

mobilizatórias, obrigando as segundas a aproximarem-se das primeiras em busca de recursos e 

serviços.  

Em um cenário onde os recursos não são abundantes, uma fonte de financiamento dessa 

natureza acaba por exercer forte impacto na configuração associativa dos movimentos sociais. 

Alguns militantes entendem que esse processo de institucionalização154 foi nefasto, pois engessou 

suas ações, além de acomodar as organizações, retirando-lhes seu ímpeto inovador. Contudo, 

assumir uma face institucional pode ser entendido também como uma estratégia de ação, pois, 

por meio dos projetos desenvolvidos, o movimento é capaz incidir sobre as políticas públicas.  

Sem dúvida, essa condição gera um desconforto, porém percebemos que, dentro do 

cálculo realizado pelas entidades, é melhor seguir com a tensão do que a organização desaparecer 

e deixar nas mãos do Estado, na maioria dos casos o próprio violador, a execução dos projetos. 

Exemplo candente dessa face institucional é a criação do CADH, em 2001: 

Houve uma transformação, pois o contexto se modificou e fez operar uma 
mudança no interior dos movimentos e essas foram de diferentes ordens, tem 
aqueles que foram cooptados por interesses políticos partidários e de candidatos, 
têm vários “movimentozinhos” que tem dono e outros se transformaram em 
OSCIPs. Nós temos o CADH de apoio aos direitos humanos e foi uma decisão 
nossa sua criação para acolhermos os programas de proteção (VALADÃO, 
militante histórica ligada a UFES). 

Idealizado por alguns militantes históricos, o CADH teria como função captar recursos e 

realizar a assessoria jurídica necessária ao movimento, deixando-o livre para o enfrentamento 

político. Nesse intuito, assumiu a gestão de dois projetos, o PROVITA e o PPCAAM, programas 

federais realizados através de convênios com organizações não governamentais de todas as 

                                                   
154 Podemos apontar a instauração do CEDH como um dos primeiros passos neste sentido. 
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regiões do país. Embora seja o movimento quem administre os recursos recebidos para esses 

programas, os entrevistados relatam que o dinheiro não é usado para outras atividades além 

daquelas para as quais foi destinado.  

O CDDH-Serra adotou postura semelhante com o Programa de Proteção aos Defensores 

de Direitos Humanos (PPDDH), realizado também por meio de convênio com o Governo 

Federal. Não se trata de afirmar que os movimentos se converteram em ONGs, mas entender que 

elas passam a ocupar um papel de destaque na captação de recursos. Por exemplo, umas das 

organizações mais combativas na década de 80, hoje, entre outras atividades, gere política 

pública, mas isso não quer dizer que tenha sido cooptada. Caso não o fizesse, talvez tivesse 

maiores dificuldades em manter-se ativa e desenvolver outras ações155 que passam ao largo da 

tutela do Estado. O universo empírico é mais complexo do que podemos supor. 

Essa questão dos convênios é destacada por Perly Cipriano, pois, quando ocupou o cargo 

de Subsecretário de Promoção e Defesa Dos Direitos Humanos156 ligado à Secretária Especial de 

Direitos Humanos157, afirmou ter mantido a política de convênios já consolidada nos anos 90 pelo 

governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, apesar de considerar que a sociedade civil 

não pode ocupar o lugar do Estado. A procura por esses recursos atraía, e atrai, inclusive 

fundações de empresas privadas que buscam assim manter seus projetos para capacitação de mão 

de obra158.  

A tensão entre a política de convênios e a institucionalização dos movimentos pode ser 

percebida no subsequente trecho: 

As ONGs tem um papel importante de mobilizar, organizar e realizar atividades 
que o Estado não está dando conta, mas ela deve pensar em empurrar ele, senão 
gera dependência. Prefeito e governador gostam muito de controlar ONGs. Se 
não tiver cuidado pode ter entidade que só trabalha se der dinheiro a ela, vira um 
meio de vida. Elas não substituem o Estado. Por exemplo, a Cáritas no trabalho 
com os refugiados, fizemos convênio com ela em vários Estado s isto é 
importante. O Estado não pode aparelhar as ONGs e nem elas devem achar que 
o Estado tem que dar coisas a elas (CIPRIANO, militante histórico com forte 
vinculação ao PT). 

                                                   
155 Entre estas podemos destacar os cursos de formação em direitos humanos.  
156 Ocupou o cargo de 2003 até 2010 durante os anos de governo de Lula.  
157 Nesse período, os Secretários foram os seguintes: Nilmário Miranda, Mário Mamede Filho e Paulo de Tarso 

Vannuchi.  
158 Cipriano comenta que grandes empresas capixabas, como Samarco, Águia Branca e Aracruz Celulose procuram 

convênios para os projetos de capacitação de mão de obra de suas fundações.  
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Podemos identificar o conflito gerado sobre o fato de algumas entidades perderem a sua 

razão de ser quando passam a receberem dinheiro do governo na seguinte fala:  

Eu vejo os Estado s e municípios como os maiores violadores de direitos 
humanos. A entidade é a defensora da vida, com prudência, mas nós sempre 
confrontamos o governo, pois governo é governo e defensor dos direitos 
humanos é defensor dos direitos humanos a gente não confunde os espaços. Eu 
ainda sou mais radical de ir à raiz da situação e penso que as entidades da 
sociedade civil não deveriam gerir programas de governo. Nós deveríamos 
cobrar do governo para que faça a sua parte. essa é uma posição minha e da 
entidade que organizo, portanto não fazemos projeto para captar dinheiro do 
governo, nunca aceitamos dinheiro do governo em área nenhuma (TORRES, 
militante ligado ao CDDH-Sul).  

Além do CADH, outra tentativa do movimento em captar recursos e municiar-se com 

informações sobre a realidade, para realizar o enfrentamento do Estado foi a criação do 

Observatório da Juventude. Esse composto basicamente por militantes da nova geração que 

almejavam desenvolver um instrumento de monitoramento das políticas públicas e intervenção 

social, garantindo ao movimento maior legitimidade em suas afirmações. Um dos nossos 

entrevistados, membro da organização, comenta que não há problema em receber dinheiro do 

Estado desde que com isso não se perca a autonomia.  

Temos nossas divergências, porém nada nos impede de apresentar algumas 
questões que pudessem contribuir para mudar isso. Abriu licitação para 
pesquisar o Estado Presente159 para o governo saber o que era aquela 
comunidade e o que é hoje, nada impede de nós fazermos esse mapeamento 
porque tratara de uma questão específica de juventude e vai nos dar mais 
elementos para podermos bater no Estado no final das contas. Não se tem uma 
relação de dependência do governo, somos um instituto que trata de 
consultorias, não executamos programas (SOUZA, membro do Observatório da 
Juventude). 

Porém essa é uma linha tênue entre o recebimento de dinheiro público e a influência dos 

governos. Apesar das dificuldades em desenvolver suas ações, o Fórum de Mulheres recusa-se a 

                                                   
159 Programa de segurança pública desenvolvido no Estado do Espírito Santo muito semelhante às Unidades de 

Polícia Pacificadora (UPPs) do Rio de Janeiro. É caracterizado pela ação policial e pela prestação de serviço 
social nos bairros mais violentos.  
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aceitar verba governamental, pois acredita que isso representa cooptação, e, dissimuladamente, o 

Estado tentará interferir na militância, quando houver um momento de grande tensão. Essa é a 

mesma postura do representante do CDDH-Sul “Dom Tomás Balduino”, para quem a sociedade 

civil deve manter-se o máximo possível longe das influências do Estado. Como forma de escapar 

a esse dilema, essa entidade pleiteia na Justiça o espólio da Fundação Carolina Fraga. Esses 

recursos, afirma, traria liberdade ao movimento que deixaria de depender das “benesses” do 

Estado. 

Nós temos as Casas Abrigo para as mulheres vitimas de violência que foi uma 
conquista a partir da luta do movimento, porque os governos não queriam, de 
forma alguma, até hoje acham muito caro. Eu digo: - vocês falam tanto em 
defender a vida, mas reclamam de míseros reais que salvam tantas vidas. 
Trabalhamos na perspectiva de que o Estado deva assumir a segurança das 
mulheres (MARTINS, militante do movimento de mulheres). 

E em outra parte da conversa concluiu:  

Não adianta colocar dificuldade, pois a gente resiste por causa da nossa 
consciência e compromisso de vida com a transformação. Eles querem uma 
relação que não permite crítica nenhuma e eu sempre digo: - movimento social 
não é acrítico (MARTINS militante do movimento de mulheres).  

Com base nas entrevistas, percebemos que a estratégia dos convênios como forma de 

suporte às organizações não é algo pacífico dentro do movimento. Enquanto alguns acreditam 

que gerir um determinado programa não os impedem de adotar uma postura de crítica, outros são 

veementes em afirmar que fazer isso é perder de vista a função de contraponto ao Estado. Não 

nos cabe dizer quem está certo, nosso trabalho é identificar e explicar as estratégias postas em 

prática pelos movimentos, e identificar suas tensões.  

A questão do financiamento das organizações não é algo resolvido, existem muitos 

conflitos e divergências sobre qual o papel delas diante das políticas públicas desenvolvidas. Para 

uns significa aparelhamento, perda da autonomia e razão de ser do movimento, que é enfrentar o 

Estado; para outros é melhor a sociedade civil gerir esses projetos do que deixar na mão do 
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próprio violador de direitos tal tarefa. Apesar disso, o movimento de direitos humanos capixaba 

tem-se voltado mais para a segunda opção. 

Não podemos deixar passar a relação do movimento de direitos humanos com a mídia, 

pois há aí uma variável importante na captação de recursos não tanto financeiros, mas humanos. 

Como já dito, uma das maiores queixas dos militantes é a escassez de parceiros para levar adiante 

os enfrentamentos ou ampliar o leque de ações. Alguns autores apontam que, na medida em que 

há maior divulgação das mobilizações das entidades e, principalmente, de suas vitórias, existe a 

tendência de que mais pessoas as procurem para se inteirarem do seu funcionamento.  

O movimento, neste momento, encontra grandes dificuldades na divulgação das suas 

ações. Isso ocorre por vários motivos, seja pelo teor das suas iniciativas que não são de apelo 

popular, por exemplo, diligências às cadeias para verificar a condição dos internos, 

principalmente quando é viva no senso comum a ideia de que “bandido bom é bandido morto” e 

“direitos humanos é coisa de bandido”, seja por não haver informativos próprios do movimento, 

capazes de criar canais de comunicação com o público em geral, algo que poderia contribuir na 

desconstrução do senso comum em torno da temática.  

É reiterado em todas as entrevistas o papel denegridor do movimento desempenhado pelos 

grandes meios de comunicação, geralmente associados ao governo. A queixa é de que não dão 

espaço ao contraditório. Exemplo cabal dessa situação ocorre no caso da criminalização da 

militante Isabel, quando, no dia seguinte ao vazamento do grampo telefônico que possivelmente a 

incriminaria, pela Secretária de Segurança, torna-se manchete do jornal A Gazeta160: “Direitos 

Humanos a Serviço do Crime”, publicada junto à foto dela.  

Uma das tentativas de estabelecer canais de comunicação com o público em geral foi a 

criação do portal Rede Capixaba de Direitos Humanos, através do qual os indivíduos podem 

realizar denúncias de violações de direitos, assim como baixar conteúdos a respeito dos direitos 

humanos, incluindo o PEDH e o PEEDH , e encontrar a lista de contato de conselhos nos três 

níveis do Estado. Trata-se de uma parceria da UFES com a Secretária de Estado de Assistência 

Social e Direitos Humanos161.  

                                                   
160 O jornal A gazeta, assim como a Rádio Litoral e a TV Gazeta (retransmissora da TV GLOBO) entre outros 

veículos compõe o conglomerado Rede Gazeta de Comunicações, o maior do Espírito Santo.  
161 Isto é possível, porque o secretário Helder Salomão (PT) é um antigo aliado do movimento, tendo militado na 

juventude nas Comunidades Eclesiais de Base.  
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Outras formas de acessar ao público é o DHnet, um site mantido pelo MNDH em que se 

encontram informações sobre a história do movimento, das organizações e dos militantes de todo 

o Brasil. Porém não tem a função de articular campanhas nem informar sobre os acontecidos 

diários, trata-se de um espaço de divulgação do movimento, uma espécie de vitrine. Existe 

também o jornal on-line Século Diário, responsável por promover debates, e cobrir notícias que 

costumeiramente não aparecem nos grandes meios. Por fim, há o próprio site do CEDH, resultado 

da parceria com o Tribunal de Justiça, que o hospeda, e em que se podem acompanhar as 

iniciativas do Conselho. 

Hoje pouca gente fala (em direitos humanos). A imprensa não nos procura mais 
e quando nós procuramos encontramos dificuldades. Quem expõe o que falamos 
são os jornais virtuais, a grande mídia nos chama para falar de assuntos que não 
gostáramos de falar, mas os importantes são ignorados ou chamam pessoas que 
não vão falar o que é necessário (FALQUETO, militante e membro do CDDH-
Serra). 

Enquanto o governo tem ao seu lado o mainstream do jornalismo, o movimento de 

direitos humanos procura, em parceiros específicos, a possibilidade de divulgar suas iniciativas. 

Com o advento da Internet e das tecnologias da comunicação, essa tarefa torna-se possível, muito 

embora não alcance em massa o grande público. Se o confronto político dependesse com 

exclusividade da grande mídia cremos que não haveria muita oportunidade de vitória162.  

Assim, uma das estratégias do movimento na tentativa de alcançar o público em geral e 

desencobrir o senso comum em que é envolto passa pela a aprovação e implementação do 

PEEDH na sua redação original. Com o plano de educação em direitos humanos, as crianças, 

ainda no ensino fundamental, passariam a ter disciplinas voltadas à temática dos direitos e ao 

respeito das diferenças. Desse modo, quando chegassem à vida adulta estariam familiarizadas 

com o debate em torno dos direitos humanos, aumentando as chances de ingressarem em algum 

movimento ou, pelo menos, tornarem-se simpatizantes da causa.  

Em relação à educação em direitos humanos, explica um entrevistado: 

                                                   
162 Por ocasião da comemoração dos 15 anos do CEDH em 2010, foi lançada uma revista com artigos de militantes 

históricos narrando a trajetória de lutas até aquele momento.  
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Quando o menino entra na sala de aula o que lhe ensinam? Apenas não pode. 
Mas eu digo que é dever da família, do Estado e do gestor público ensinar as 
crianças. Se começarmos a trabalhar sobre direitos humanos na primeira série, 
quando chegar à oitava será um menino melhor e, por exemplo, não fará troça 
com o coleguinha na sala de aula. Eu acredito que dá para fazer uma revolução 
em direitos humanos pela educação. Mas qual governo vai assumir isso ai? 
(TORRES, militante ligado ao CDDH-Sul). 

Com base na questão que encerra o fragmentado acima, podemos imaginar que, por 

enquanto, nem mesmo os governos mais próximos às organizações de direitos humanos 

assumirão tal responsabilidade. Pois fazer isso é fortalecer o próprio adversário, ampliar as suas 

possibilidades de êxito.  

 Em linhas gerais seria um trabalho de formação pela base, algo muito comum nos anos 

iniciais do movimento como descobrimos, e que se perdeu na medida em que as bandeiras foram 

se transformando, e as organizações institucionalizando-se. Com isso, houve um afastamento das 

bases onde eram recrutados os militantes. O próprio movimento reconhece que há uma 

necessidade de formação inclusive dos próprios militantes. Geralmente, os mais novos, embora 

ativos, faltam-lhes conhecimento de causa e estofo teórico163. Grosso modo trata-se de ganhar as 

gerações futuras e fortalecer as atuais. 

Por tudo isso, há um forte interesse do movimento na assinatura do Plano Estadual de 

Educação em Direitos Humanos, haja vista ser uma forma de despertar o interesse da população 

alheia às lutas sociais para a causa, incrementando os mecanismos de recrutamento. Se, no 

passado, a Igreja Católica desempenhou esse papel de mobilização, agora o movimento precisa 

desenvolver estratégias que garantam a sua manutenção no longo prazo, pois, se não houver 

renovação, estará fadado ao desaparecimento.  

4.2.2 A formação como modo de fidelizar o militante 

Uma das ações muito utilizadas para fortalecer o pertencimento dos militantes são as 

formações, responsáveis, no início, por fidelizar os indivíduos às organizações, por intermédio da 

politização. A Igreja Católica, em seus encontros comunitários, não apenas pregava sua doutrina, 
                                                   
163 De acordo com a Quadro 1 verificamos o enfraquecimento De ações no sentido de formação militante.  
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mas procurava mostrar as contradições da vida social e como agir para enfrentá-las. Os 

movimentos de direitos humanos herdaram essa preocupação em garantir aos seus participantes 

uma melhor compreensão da realidade, fortalecendo as razões de lutar-se pelo respeito aos 

direitos universais. 

Sobre a importância da formação na consolidação da sociedade civil capixaba: 

Nos primeiros momentos fazíamos somente formação com lideranças da igreja, 
associações de moradores que estavam nascendo e algumas pastorais. Nosso 
principal objetivo era fazer a denúncia sendo a voz dessas pessoas. Todas as 
quintas-feiras nós fazíamos seminários de capacitação, para ter uma ideia os 
menores tinham 70 pessoas. E para as pessoas irem o que era oferecido? Um 
lanche e a passagem de ônibus eram tickets, nós comprávamos vários e 
distribuíamos para as pessoas, elas vinham com uma sede de participação muito 
grande, nós fizemos isso durante três anos (FALQUETO, militante histórica e 
membro do CDDH-Serra).  

Percebemos que formação não se trata de uma simples formalidade, porque cria um 

sentimento de pertencimento entre os participantes que se veem membros de um grupo, nesse 

caso dedicado a alterar uma determinada realidade de desrespeito aos Direitos Universais. 

Embora hoje se desenvolvam menos atividades desse tipo, ao longo das atas do Conselho 

observamos reiterados convites dos conselheiros à participação em cursos e palestras sobre 

direitos humanos, algumas delas organizadas por entidades locais, outras, nacionais. Isso 

mantinha, e mantém, viva a discussão, permitindo que ocorressem novos enquadramentos na 

definição do que são os direitos humanos. 

Destacamos aqui algumas dessas menções encontradas nas atas que denotam a pertinência 

das formações: 

Bruno informa que nos dias 07 e 08 de maio de 2009 será realizado, no 
Auditório Manoel Vereza na UFES, o Seminário Estadual de Enfrentamento ao 
Abuso Sexual Infanto-Juvenil e convida a todos/as conselheiros/as para estarem 
presentes (ATA, maio 2008). 

O conselheiro Ademir Torres informa que nos dias 05 e 06 de março de 2010, no 
CALIR, em Viana/ES, será realizado o Encontro Regional do Movimento 
Nacional dos Direitos Humanos – Região Leste – RJ/ES. O Encontro Regional 
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servirá como etapa preparatória do XVI Encontro Nacional de Direitos Humanos 
e Assembleia Nacional do MNDH (ATA, mar. 2010). 

Foi informado que o Ministério Público Estadual realizará um Workshop “Metas 
e Ações da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública ENASP - 
CNMP”, no dia 18 de fevereiro de 2011, no Centro de Convenções de Vila 
Velha. Os/as interessados/as podem solicitar que a Secretaria-executiva do 
Conselho o/a inscreva (ATA , fev. 2012). 

Embora tenhamos selecionado apenas esses três fragmentos, são contínuos os informes 

sobre eventos formativos, em sua maioria, organizados pelas próprias entidades governamentais 

ou não, que compõem o Conselho. Dentre essas, destaca-se a UFES, espaço por excelência na 

construção e difusão de conhecimentos sobre a temática dos direitos humanos, tanto no passado, 

no trabalho de seus estudantes nos bairros, quanto na atualidade, por exemplo, com seus cursos 

destinados a sensibilizar as forças policiais.  

Da mesma forma o CDDH-Serra procura instruir seus militantes sobre a construção 

histórica dos direitos por intermédio de seminários, cursos e oficinas, pois é preciso saber o que 

se defende. A UNEGRO, de acordo com seu representante no Conselho, também se preocupa 

com a preparação do militante para poder disputar com o Estado. Do contrário, o combate, que já 

é desigual, torna-se invencível. Assim, não basta ter boa vontade e disposição para cerrar fileiras 

no movimento de direitos humanos, é indispensável conhecimento.  

O grande desafio para o movimento social hoje é a formação, pois para fazer o 
enfrentamento com as multinacionais e o próprio governo do Estado você tem 
que estar qualificado para fazer o debate, então essa é uma dificuldade. Se 
conseguirmos qualificar o movimento social certamente conseguiremos avançar 
na luta política. Para ocupar os espaços de poder nós precisamos formar quadros 
(NASCIMENTO, militante do movimento de negros). 

Soma-se a essas organizações o Fórum de Mulheres164 que desenvolve formações além 

dos muros da organização, indo ao encontro do seu público nos sindicatos, nas associações de 

                                                   
164 A própria entrevista é um exemplo vivo da importância das formações como estratégia de arregimentação de 

novos membros, pois conta que foi por meio de uma dessas atividades que decidiu entrar para a luta do 
movimento de mulheres. “Então fiz uma formação política sobre o surgimento do feminismo, conheci o 
movimento de mulheres em 1989, e passei a militar nessa perspectiva. Engajei-me também por coisas que a vida 
tinha colocado no tempo. Naquela época, tínhamos várias pequenas organizações de mulheres ligadas as CEBs 



163 
 

moradores e nas organizações profissionais, esclarecendo as mulheres sobre seus direitos e na 

expectativa de que, com isso, angariem novas companheiras. 

Além disso, organizamos dentro de várias organizações o debate de gênero, 
como nos sindicatos, organizações profissionais e advocacia, pois temos esse 
papel, onde há mulheres querendo se organizar nós vamos dar apoio e formação 
através de oficinas, além de orientação jurídica. Ajudamos muito o MST na área 
do campo, conversamos muito com essas mulheres (MARTINS, militante do 
movimento de mulheres). 

Frente aos desafios colocados diante do movimento de direitos humanos, a captação de 

recursos é um dos maiores. Ele vê-se obrigado a buscar um caminho mais institucional que 

possibilite às organizações realizarem convênios como governo para o desenvolvimento de 

políticas públicas, ou seja, passam a gerir projetos tal como o de proteção a testemunhas. 

Contudo, essa saída não é uma unanimidade, o que gera várias tensões. Igualmente, também 

procura ampliar suas fileiras e alcançar o grande público por intermédio de cursos de formação e 

com a aprovação e implementação do PEEDH . Constatamos que a manutenção de um 

movimento não é tarefa simples, por isso a constituição de redes, como veremos em detalhe 

adiante, apresenta-se como uma alternativa para ampliar o poder de fogo das organizações.  

4.3 OS REPERTÓRIOS DE AÇÃO APRENDIDOS E DESENVOLVIDOS PELAS 
ORGANIZAÇÕES 

 Ao longo de sua existência, as entidades da sociedade civil desenvolvem estratégias de 

ação para enfrentar seus oponentes, assim como para mobilizar suas bases, contudo a escolha 

pela melhor jogada não é ao acaso. Algumas variáveis são calculadas com vistas aos resultados 

possíveis. Elas vão buscar nos repertórios de ação disponíveis naquele contexto as mais 

apropriadas para o êxito da empreitada. Sendo assim, farão uso de estratégias bem sucedidas 

naquela sociedade. Em alguns casos, inovações são promovidas por movimentos de vanguarda e, 

                                                                                                                                                                     
que reuniam as mulheres de periferia, principalmente na Serra e Cariacica eram onde tinham as maiores lutas de 
mulheres”. 
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a depender do sucesso, também serão incorporadas ao acervo de repertórios, ficando disponíveis 

as demais organizações.  

Então quando um movimento por coragem de seus membros ou por ter pouco a perder 

desafia um adversário poderoso, acabam expondo seus pontos de fraqueza que não tinham sido 

observados anteriormente. Isso atrai aliados e impulsiona o surgimento de novos movimentos de 

contestação. Da mesma forma, abrem-se barreiras institucionais não previstas no início do 

confronto, alterando o quadro de opções de ações possíveis. “Once collective action is launched 

in part of a system, on behalf of one type of goal, and by a particular group, the encounter 

between that group and its antagonists provides models of collective action that produce 

opportunities for others165” (TARROW, 1996, p. 58). Assim, essas ações de vanguarda ampliam 

o repertório disponível àquele contexto de confronto.  

O movimento de direitos humanos do Espírito Santo tem um amplo estoque de estratégias 

para enfrentar seus oponentes, aprendidas ao longo das últimas três décadas de embates contra o 

crime organizado e o Estado, na busca pela consolidação dos direitos. Assim, procuraremos 

compreender como os repertórios são aprendidos, incorporados e utilizados no cotidiano das 

mobilizações. Há que se destacar a inexistência de unidade dentro do movimento quanto à 

definição das melhores estratégias a serem postas em prática. Por vezes, isso causa rupturas e 

afastamentos de determinados militantes. 

4.3.1 Sob o manto da Igreja, ou das formas de se proteger  

No princípio, uma das primeiras estratégias adotadas foi a aproximação com a Igreja 

Católica. Sob a sua proteção, pode-se desenvolver e alcançar os rincões mais excluídos da 

sociedade, justamente onde se encontravam aqueles pelos quais se lutava. A proteção e o impulso 

oferecidos pela Igreja no seu princípio foram fundamentais para o sucesso do movimento de 

direitos humanos. Talvez o maior legado dessa estratégia tenha sido a criação do CDDH-Serra, 

                                                   
165 “Uma vez que a ação coletiva é lançada em parte do sistema, em favor de um tipo de objetivo, e por um grupo 

particular, o encontro entre este grupo e seus antagonistas promove modelos de ação coletiva que produz 
oportunidades para outros” (tradução livre do autor). 
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bancado pela Arquidiocese de Vitória que, depois de estruturado, afastou-se do mundo 

eclesiástico e passou a desenvolver seus próprios projetos. 

A respeito dessa relação uma das entrevistadas reponde: 

Nossa demanda foi aumentando e nós precisávamos de alguém para receber as 
denúncias e fazer as orientações, nós precisávamos mudar de uma comissão e 
nos tornarmos uma instituição em 1987 para isso nós nos desvinculamos da 
Igreja e formamos a associação, sem fins lucrativos e discriminação de qualquer 
tipo, seja de religião ou partido. Era de direitos humanos para atender todo 
mundo. A partir daí desenvolvemos alguns projetos para captar recursos e ter 
uma pessoa liberada, ainda nesse período tinha as Diretas Já, as greves gerais e o 
centro de defesa era o ponto central de mobilização popular para as greves, 
servimos de base também para a Estatuinte aqui no Estado, coletamos 
assinaturas para a Constituição e depois a Estatuinte. O centro de defesa e a 
Arquidiocese de Vitória serviram de base para todo esse processo (FALQUETO 
militante histórica e membro do CDDH-Serra). 

A Igreja Católica, por meio das suas comunidades de base, das pastorais e, depois, com a 

própria Arquidiocese de Vitória, forneceu o suporte para que os indivíduos pudessem organizar-

se e reivindicar uma vida digna. Esse apoio foi decisivo, pois incubou em seu seio muitos 

movimentos sociais, entre eles o de direitos humanos que surgia naquele momento. Deu forma a 

um conjunto de demandas que vinham da vida cotidiana por intermédio de formação política, 

mostrando que a luta de um era a de todos. Esse processo formativo conferiu estofo aos debates 

levantados pelos militantes, ou seja, não se tratavam de críticas vazias, mas demandas 

politicamente construídas. 

Essa postura da Igreja não se restringiu ao Espírito Santo. Difundiu-se pelo país inteiro 

nos idos anos 80. O próprio Movimento Nacional de Direitos Humanos é o seu maior exemplo, 

nascido a partir da CNBB e daqueles religiosos ligados à Teologia da Libertação. Portanto, 

buscar amparo nos setores progressistas da igreja não foi algo ao acaso; configurou-se como uma 

estratégia de ação com vistas ao fortalecimento e à sobrevivência de muitas organizações em um 

contexto com mais restrições do que oportunidades.  

A despeito da participação no CEDH da Pastoral do Menor, da Terra e Carcerária, sem 

contar a Arquidiocese de Vitória, essa relação não é mais crucial ao movimento de direitos 

humanos, porque o contexto das lutas transformou-se radicalmente, e o apoio que antes era 
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imprescindível hoje já não o é mais. Contudo, é inegável a sua forte influência histórica sobre o 

movimento seja através de suas ideias, seja na trajetória dos militantes.  

Essa dinâmica fica evidente nas palavras do entrevistado Isaias Santana, militante 

histórico ligado à Igreja Católica:  

Filiei-me ao sindicato dos trabalhadores da construção civil, anos antes tinha 
acontecido a conferência de Medellín e a Igreja tinha se voltado aos pobres, 
lembro que a forma de celebração mudou, então começou a Teologia da 
Libertação e 10 anos depois teve de novo em Puebla quando se consolidou esse 
processo. Existia no Brasil e em toda a América Latina um processo 
revolucionário. Quando eu saí de lá (campo) eu já era liderança nas 
Comunidades Eclesiais de Base, vim para aqui (Serra), me engajei e continuei 
militando agora na Pastoral Operária, fazíamos uma reflexão do trabalho a partir 
da teologia.  

Se não tivessem optado pela parceria com instituições maiores e mais estruturadas e se 

lançado independentemente, talvez a sorte tivesse sido outra, e o movimento de direitos humanos 

provavelmente teria assumido outras configurações166, haja vista o papel central que o CDDH-

Serra ocupou, e ainda ocupa, dentro da dinâmica da sociedade civil capixaba.  

Identificamos a tendência de instituições de maior porte, e já estabelecidas, em apoiar a 

criação e o fortalecimento de novas entidades. Como vimos, trata-se de uma lógica de ação 

aprendida junto às comunidades de base. Esse fenômeno repetiu-se ao longo das últimas décadas 

com várias organizações. Inclusive com a migração de militantes de umas para outras, levando 

consigo seu know-how mobilizatório, pois o acréscimo de uma organização forte ao movimento 

fortalece-o como um todo também. 

Dentro dessa dinâmica de funcionamento, temos o nascimento do CDDH-Sul “Dom 

Tomás Balduino167”, em 2010, em que algumas de suas lideranças originam-se de outro centro de 

defesa o CDDH Pedro Reis, da cidade vizinha de Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, destaca-

se o apoio do CDDH-Serra, do MNDH, CADH e da UFES na sua constituição. Reparamos que 

essa postura de solidariedade contribui para a amarração dos nós que constituirão a rede de defesa 

dos direitos humanos. Sendo assim, na passagem de uma organização para outra, muitos laços 

                                                   
166 Por exemplo, outras bandeiras e estratégias de mobilização o que exerceria um impacto significativo no 

enquadramento dos direitos humanos do movimento.  
167 Situado na cidade de Atílio Vivacqua.  



167 
 

são tecidos fortalecendo o movimento, por exemplo, com a saída de Ademir Torres do CDDH 

“Pedro Reis” para o “Dom Tomás Balduino”, ele carregou consigo uma série de contatos 

importantes para o sucesso da nova entidade, como também servirá de ponte pra futuras parcerias 

com sua antiga organização. 

Apesar da extensão, transcreveremos um fragmento da entrevista do militante Ademir 

Torres, quando conta sobre a sua trajetória. A importância desse texto reside no fato de ser 

exemplo cabal da dinâmica de funcionamento da sociedade civil capixaba explorada nesta tese. 

Em 2000, ajudei a fundar um centro de defesa dos direitos humanos em 
Cachoeiro do Itapemirim chamado CDDH Pedro Reis. Um militante da cidade 
assassinado. Nossas primeiras reuniões foram na praça pública junto com os 
moradores de rua, com os egressos do sistema prisional, nos reuníamos com os 
drogados e as prostitutas, tudo na Praça de Fátima, em Cachoeiro, e assim o 
construímos. A partir dessa entidade eu cheguei a ser conselheiro nacional do 
MNDH, em função dessa militância eu fui protegido pelo PPDDH porque era 
criminalizado [...]. Eu passei um período em 1998 envolvido com o MST, assim 
todas as ocupações no Sul do Estado eu participei. Entre 1998 e 2002 também 
coordenei a Pastoral Carcerária em Cachoeiro, junto com uma equipe de 
advogados voluntários. Toda semana nós íamos aos presídios, inclusive o bispo 
da diocese questionou porque a PC estava soltando tantos presos. Não éramos 
nós, mas o Código Penal, pois as penas deles estavam expirando, era a lei sendo 
cumprida. Nós arrumamos alguns conflitos com a diocese por causa disso, foi aí 
que aprendi a militar com os direitos humanos. Em 2010 me desliguei do Pedro 
Reis, pois não era de Cachoeiro, sou de Atilo Vivacqua, mas antes de me 
desligar fizemos um curso de formação em direitos humanos durante sete meses 
aos sábados em 32 municípios do Sul ao Norte do Estado. [...] daí veio a vontade 
de formar o CDDH Dom Tomás Balduino, pois queríamos homenageá-lo em 
vida, porque o Carlão já tinha homenageado Dom Pedro Casadaglia168 em 
Castelo, e a partir daquela equipe do curso junto com o CEDH, com a Marta do 
MNDH, o CDDH da Serra e o CADH, além da UFES nasce o CDDH Dom 
Tomas Balduino. 

Podemos identificar nesse fragmento a estratégia da formação como ferramenta de 

difusão dos direitos humanos, na tentativa de alcançar o grande público, em geral distante da 

temática e, quem sabe, com isso atrair novos militantes. Percebe-se também a tendência do 

movimento, a partir do final dos anos 90, em se aproximar dos operadores do direito para ganhar 

maior legitimidade nos confrontos com o Estado, assim como os fenômenos da 

                                                   
168 O fato de vários centros de defesa dos direitos humanos serem nomeados em homenagem a bispos indica a forte 

relação da Igreja Católica e o movimento.  
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institucionalização e das parcerias com os governos na gestão de projetos. Por fim, cabe destacar 

a múltipla militância, ou seja, um militante dos direitos humanos raramente atua apenas em uma 

organização o que favorece a formação e a densidade das redes.  

A participação de militantes históricos é identificada também na criação do Coletivo 

Fazendo Direito, dentre os quais é destacada a participação de Marta Falqueto, Gilmar Ferreira, 

Isaias Santana, Isabel Aparecida e Pe. Xavier. Esses contribuem não apenas mediante a 

experiência que agregam ao mostrarem as melhores maneiras de desenvolver ações ou indicar os 

atalhos nos enfrentamentos com o Executivo, mas também por conferirem legitimidade à novata 

que passa a ser também reconhecida e respeitada entre seus pares. Em outras palavras, o apoio 

deles diferencia-a daquelas criadas com o intuito de captar recursos para o proveito político de 

um grupo. 

Isto pesa sensivelmente na tentativa de ingresso no CEDH:  

De fato precisa querer muito dar essa contribuição. O MNDH coordena esse 
processo da melhor forma possível. Com o destaque que tivemos nos últimos 
tempos, houve a aproximação de outros segmentos que não vinham para fazer a 
luta que o conselho faz, mas para conseguir destaque e outras coisas do tipo. 
Temos a preocupação do conselho não ser minados como outros conselhos por 
aí nos quais há a participação para ter informações privilegiadas ou captar 
recursos. Identificamos essas organizações que não têm o perfil da 
combatividade que gostamos de ter aqui e não deixamos entrar (LULA, militante 
do FEJUNES). 

Esta fala é corroborada com a do militante Gilvan Vitorino (militante do Coletivo 

Fazendo Direito), pois: 

[…] o mandato aqui é de dois anos, esse é o último ano desse mandato daqui a 
pouco sairá um edital estabelecendo uma agenda do processo eleitoral. As 
entidades vão se inscrever, terão que provar que são constituídas e militam na 
defesa dos direitos humanos, então estarão aptas a participar da assembleia que 
elegera seis. Como eu te falei, existe uma rede de entidades cada uma tem suas 
colegas de confiança, isto é normal, não é qualquer entidade que diz que defende 
os direitos humanos que terá acento no CEDH isto aqui é algo muito importante 
para errarmos. Não podemos colocar alguém que não seja aliado nessa luta. 
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Existe uma dinâmica própria ao movimento de direitos humanos que o blinda para 

aventureiros que, pelas mais diferentes razões, tenham interesse em inserir-se nesse campo. Isso 

pode ser percebido na lógica de reprodução organizacional, quando, em geral, entidades mais 

reconhecidas incubam e apoiam as neófitas, introduzindo-as nos espaços de discussão, vide o 

CEDH. Assim, garantem maior controle sobre as bandeiras e os rumos do movimento. Em outras 

palavras, definem o que é e o que não é relevante para os direitos humanos. Assim, é possível 

afirmar que há um aprendizado dentro da rede promovido pelas entidades mais experientes e que, 

de certa forma, garante certa homogeneidade no discurso do movimento.  

Se anteriormente a Igreja executava esse trabalho de formação e mobilização dos grupos 

sociais, hoje tal tarefa recai sobre os ombros das organizações mais antigas. Essa passagem 

trouxe mudança sensível no interior do movimento, pois a Igreja preservava um senso de 

hierarquia dentro das instituições, diferente das laicas que favorecem a horizontalidade das 

decisões.  

4.3.2 Nos braços da lei: legitimação e apoio durante os confrontos cotidianos  

Continuando a tratar das “armas” utilizadas pelos movimentos nos seus enfrentamentos 

cotidianos, pois, durante os confrontos, os contendentes farão uso de diferentes subterfúgios para 

suplantar o oponente. Dependendo do estado do conflito, podem ser acusações pelos meios de 

comunicação ou atentados à vida, geralmente pelo lado dos opositores às organizações civis. 

Assim, às estratégias de inovação e mudança, ancoradas em aspectos culturais e postas em prática 

pelas entidades da sociedade civil, convencionou-se chamar de “repertórios de ação”, expressão 

cunhada por Tarrow e Tilly. Trata-se do modo como o movimento encara seus opositores, sejam 

por meio de cartas, abaixo-assinados, mobilizações públicas etc. Ao longo do texto, 

identificaremos como é construído o repertório de ação do movimento de direitos, suas 

influências e ações mais usadas.  

Se os adversários procuram restringir as ações das organizações da sociedade civil, cabe-

nos perguntar: como elas fazem para chamar a atenção do Estado para a sua causa? Como lidam 

com a perseguição política? Como pressionam seus adversários? Cada entidade do movimento 

tem a tendência a adotar um repertório de ação particular mais próximo ao tipo de enfrentamento 
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que faz. Por exemplo, o Coletivo Fazendo Direito tende a desenvolver debates e seminários, já o 

FEJUNES prefere ações de rua. Entender as transformações dessas estratégias de confronto e os 

seus usos diferenciais será nosso objetivo nesta seção.  

Em uma época marcada pela judicialização em que o Poder Judiciário coloca-se como o 

guardião legítimo da ordem169, parte das contentadas do movimento de direitos humanos, de 

alguma forma, acaba por direcionar-se aos tribunais. Desse modo, uma das estratégias mais 

recorrente e, em certa medida, definidora da feição do movimento é a criação de vínculos com 

instituições do Judiciário ou diretamente com os operadores do direito, por exemplo, advogados, 

juízes e promotores públicos, figuras habilitadas e legitimadas a intercederem no campo de 

confronto.  

Isso porque, para Maus (2000), o Judiciário ganha tamanha importância na modernidade, 

pois se torna uma espécie de superego das sociedades, cumprindo a função de garantir a 

moralidade pública. A autora argumenta que, com a decadência da figura paterna, a construção da 

consciência individual ocorre em âmbito social, ou seja, as tradições são transmitidas pelas 

instituições sociais a que cabem também o papel de controlar os comportamentos. Dessa forma, a 

“sociedade órfã” vai encontrar no Sistema Judiciário o substituto do pai perdido, porque nem o 

Parlamento nem o Executivo são capazes de exercer influência sobre os modos de agir dos 

indivíduos.  

A figura do juiz carrega o poder legítimo, haja vista suas decisões estarem embasadas em 

princípios racionais, Maus afirma que, na Alemanha, antes da Segunda Guerra, o Judiciário havia 

se revestido de tamanha autoridade que seus juízos ultrapassavam os limites da constituição, eles 

arrogavam-se os intérpretes da lei e não só seus meros executores, assim, com base na moral e 

nas tradições da sociedade, proferiam seus vereditos. Depois da Guerra, houve uma reformulação 

                                                   
169 A judicialização da vida pode ser percebida no seguinte trecho do discurso de posse da Presidência do Supremo 

Tribunal Federal pelo Ministro Ricardo Lewandowski. “[...] o Judiciário, superando uma postura hermenêutica 
mais ortodoxa, que desvendava o Direito apenas a partir de regras jurídicas positivadas na Constituição e nas leis, 
passou a fazê-lo também com base em princípios, superando a visão tradicional que se tinha deles, considerados 
preceitos de caráter meramente indicativo ou programático. Os juízes começaram a extrair consequências práticas 
dos princípios republicano, democrático e federativo, bem assim dos postulados da isonomia, da razoabilidade, da 
proporcionalidade, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência e da dignidade da pessoa humana, ampliando 
assim o espectro de suas decisões. A partir dessa nova postura, o Judiciário começou a intervir em questões que 
antes estavam reservadas exclusivamente aos demais Poderes, participando, de maneira mais ativa, da formulação 
de políticas públicas, especialmente nas áreas da saúde, do meio ambiente, do consumo, da proteção de idosos, 
crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. O Supremo Tribunal Federal, de modo particular, passou a 
interferir em situações limítrofes, nas quais nem o Legislativo, nem o Executivo, lograram alcançar os 
necessários consensos para resolvê-las” (SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL. 2014, on-line). 
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do Tribunal Federal Constitucional (TFC) alemão, com vistas a retomar a objetividade da lei e 

evitar o decisionismo; contudo, para evitar que a justiça sofresse qualquer espécie de pressão 

manteve-se a independência do Judiciário, o que, por sua vez, colocou novamente os juízes acima 

da própria lei:  

Embora os interesses materiais da administração judiciária continuem a se fazer 
valer, o Parlamento aparece agora como simples representante do entrechoque 
de impulsos e energias sociais, cujo excesso tem como censor a Justiça. O 
suposto déficit de conhecimento jurídico do Parlamento; a estrutura consensual 
de suas leis, nas quais se reproduz o antagonismo dos interesses sociais; o 
confronto entre as particularidades das diversas matérias jurídicas, que põe em 
questão a unidade e coerência do sistema jurídico — tudo isso exige da Justiça 
um senso de clareza que lhe possibilite organizar a síntese social, distante de 
disputas partidárias, e garantir a unidade do direito, independentemente de 
interesses envolvidos na produção legislativa. Dessa maneira, o juiz torna-se o 
próprio juiz da lei — a qual é reduzida a "produto e meio técnico de um 
compromisso de interesses" —, investindo-se como sacerdote-mor de uma nova 
"divindade": a do direito suprapositivo e não-escrito. Nessa condição é-lhe 
confiada a tarefa central de sintetizar a heterogeneidade social (MAUS, 2000, p. 
195-196). 

Dessa forma, o Judiciário ergue-se como a uma instância capaz de garantir a 

integração social, ou seja, equilibrar e mediar os divergentes interesses que atravessam os 

grupos sociais. Os operadores maiores das leis assumem a forma de “superpais” da sociedade, 

dirimindo qualquer espécie de conflito, e são vistos por seus “filhos” como os únicos 

habilitados e responsáveis para intervirem. Assumem o papel não apenas de guardiões da lei, 

mas dá própria justiça.  

Embora de maneira difusa, essa prática encontra suas raízes nas primeiras 

mobilizações civis nas décadas anteriores, naquele momento, o resguardo era garantido pela 

Igreja por meio de assistência jurídica aos militantes e suas associações – serviço prestado 

pela Comissão de Justiça e Paz com vistas a proteger os defensores dos direitos assim como 

as parcelas mais empobrecidas da sociedade dos mais diferentes tipos de violações. A 

diferença atualmente reside no fato de não haver intermediários, assim as organizações civis 

perfilam-se ao lado dos agentes da lei tendo muitos deles como aliados de primeira hora. 

Isso se evidencia, quando observamos a atual composição do Conselho Estadual de 

Direitos Humanos. Das 12 entidades conselheiras, metade, ou seja, seis possuem uma 
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conexão direta com o mundo das leis. Destacando as representantes do Estado170, passa a ser 

quase inegável o predomínio desse tipo de instituição dentro do Conselho. Por sua vez, a 

sociedade civil possui ao seu lado o Coletivo Fazendo Direito, com o objetivo de ter um 

aliado institucional capaz de realizar os enfrentamentos no mesmo nível de discussão.  

Não se trata de acreditar que aquelas são melhores que as entidades sociais, mas sem 

um parceiro capaz de confrontá-las nos seus termos, estabelece-se um diálogo desigual, daí a 

importância de buscar aliados que também possuam o conhecimento jurídico, inclusive 

capacitando os militantes. Isso amplia a autonomia do movimento, porque permite às 

organizações não serem ludibriadas com afirmações que agir dessa ou daquela maneira é 

ilegal. Basta lembrarmos quando foram impedidas de ingressarem nas penitenciárias com 

máquinas fotográficas.  

Embora a OAB171 ocupe uma das cadeiras do Estado dentro do Conselho, destaca-se o 

seu papel em muitas ações desenvolvidas pelo movimento, principalmente na constituição do 

Fórum Reage Espírito Santo, durante o confronto com o crime organizado. Por meio de seu 

apoio, realizou-se forte pressão sobre o Tribunal de Justiça com vistas a julgar e punir os 

envolvidos com a Scuderie Detetive Le Coc. Sua proximidade com os direitos humanos 

assume contornos institucionais, pois possui uma comissão voltada à temática, tanto em nível 

regional, quanto nacional. Em função disso, possui assento em vários órgãos colegiados, 

como o MNDH.  

Nas palavras do presidente da OAB/ES à época do Fórum Reage Espírito Santo 

identificamos o papel assumido por esta dentro do movimento:  

A ordem é uma entidade de defesa corporativa, mas é, antes de tudo, uma 
entidade de defesa da Constituição e dos direitos fundamentais da pessoa 
humana. Ao tempo em que fui presidente, quis oferecer um destaque especial a 
essa postura – a postura institucional –, a postura que, em virtude da qual nós 
exigíamos as mudanças, nós exigíamos a democracia, nós combatíamos a 
corrupção, nós queríamos que o cidadão tivesse uma vida tranquila, livre da 
criminalidade que dominava o Espírito Santo. Na medida em que as coisas 
mudaram, na medida em que as instituições funcionaram, o Fórum foi sendo 
importante (PEREIRA, 2010, p.18).  

                                                   
170 São estas: Secretária de Justiça e Segurança, Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, Ordem dos 

Advogados do Brasil, Ministério Público e Tribunal de Justiça.  
171 Começa com a luta contra o regime de exceção durante o Regime Militar.  
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Sua parceria pode ser observada ainda em ações específicas, quando atuou em conjunto 

com o Coletivo Fazendo Direito na defesa dos direitos civis de uma moradora de rua que havia 

denunciado alguns servidores públicos municipais de Vitória por maus-tratos, porque não a 

deixavam dormir na praça da cidade, molhando-a e agredindo-a. Nessa oportunidade, o Coletivo 

Fazendo Direito interveio com o auxílio da OAB e do CEDH na conquista de um habeas corpus 

preventivo que permitiu a essa pessoa transitar livremente pela cidade sem ser molestada. 

O laço que une a OAB172 ao movimento acontece em função da sua busca pela efetivação 

dos direitos conquistados com a Constituição de 1988 que garantem vida digna a todos os 

cidadãos, livrando-os de humilhações de todos os tipos, objetivos também caros ao movimento de 

direitos humanos. Portanto, a amarração da OAB ao Conselho e ao movimento não é algo apenas 

pro forma, ou seja, em virtude de uma obrigação legal, pelo contrário, as suas ações indicam um 

engajamento efetivo no enfrentamento dos problemas sociais.   

Apesar do interesse das entidades civis em se aproximarem dos operadores do direito, 

trazendo-os para seu lado em função da legitimidade que o prestígio deles traria ao movimento, 

assim como o conhecimento das regras do jogo jurídico, esse nó não é apenas motivado por uma 

lógica exclusivamente racional, há a construção de um enquadramento comum do que se podem 

chamar direitos humanos.   

Em função disso vários informantes destacam o papel da Ordem como uma parceira para 

todas as horas, e ressaltam que perdê-la significaria muito ao movimento, pois, em alguns 

momentos, quando a presidência regional não esteve nas mãos de simpatizantes da sociedade 

civil, as dificuldades foram sentidas.  

Eu acho que valeria a pena destacar a postura que a OAB toma em relação a 
direitos humanos, eu percebo uma importância enorme na defesa dos direitos 
humanos. A OAB tem sido parceira, se em algum momento tivermos ela distante 
dessa luta se sentira muito, será algo muito relevante. Ela goza de muito 
prestigio (VITORINO, militante do Coletivo Fazendo Direito).  

Com vistas a superar essa dependência e ter um aliado confiável, o movimento incentivou 

a criação do Coletivo Fazendo Direito, pois, até então, toda a assessoria jurídica dependia de 

                                                   
172 “Seus preceitos revelam que a Ordem dos Advogados do Brasil tem por finalidade defender a ordem jurídica, os 

direitos humanos e a justiça social, bem como pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da 
justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas” (Estatuto da OAB). 
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terceiro e não de uma entidade orgânica à rede de organizações. Pode-se até considerar essa 

estratégia uma inovação no repertório de mobilização. O movimento ganha em autonomia, 

porque deixa de depender da disposição de parceiros temporários. Soma-se a isso a legitimidade 

alcançada perante os adversários e o público com o ingresso de uma entidade composta por 

operadores da lei.  

O campo do Direito é dominado por uma linguagem própria, o que dificulta a indivíduos 

estranhos a ele penetrar nesse espaço de discussão. Garante, assim, aos seus membros uma 

posição quase de invulnerabilidade, pois os ataques que não são elaborados nas bases dos 

argumentos jurídicos são facilmente descartados como ilegítimos. Porém, quando adentra ao 

campo uma entidade capaz de mobilizar o mesmo universo conceitual e compreender a dinâmica 

de funcionamento das leis, o movimento de que faz parte amplia seu potencial de ataque e defesa 

das investidas dos adversários.  

Verifica-se esse fenômeno em vários momentos de enfrentamentos com o Estado, sejam 

nas reuniões do conselho ou nas visitas às detenções, dado que, nessas situações, a autoridade da 

lei, ou seja, a posse legitima do saber jurídico é disputada pelas duas partes. Sem tal apoio legal, 

como viemos, a saber, os militantes acabavam aceitando a fala jurídica de forma silenciosa.  

Estabelece-se assim uma relação de maior igualdade, pois os militantes tornam-se capazes 

de dominar os liames da lei e debater no mesmo campo linguístico, haja vista a tendência dos 

juristas em apelarem a uma linguagem própria à sua disciplina, tornando complicada sua 

penetração. Com isso, mantêm-se imunes à controvérsia. Em sociedades marcadas por uma forte 

tendência legalista, é importante ter entre os aliados indivíduos e organizações que dominem o 

mundo jurídico, do contrário as possibilidades de êxito reduzem-se consideravelmente. Isso 

porque, quase sempre do outro lado, estarão os melhores quadros jurídicos do Estado.  

Esse fenômeno da legitimação do movimento social por meio dos operadores da lei é 

manifestado na seguinte entrevista:  

Por ser paritário [CEDH] e ter, por exemplo, a Secretária de Justiça, de 
Assistência Social e Direitos Humanos, Tribunal de Justiça, Ministério Público e 
OAB você tem uma visão multifacetada da questão, não só do movimento social 
é uma visão mais ampla. Ele não é só da sociedade civil, isto é bacana porque do 
ponto de vista da formação acaba sendo muito importante para o movimento 
social, pois tem um olhar técnico sobre as questões, quando nós fomos 
acompanhar os presídios tinha um defensor público, alguém que consegue 
alcançar coisas que nós não conseguimos. Assim, ajuda na formação e 
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qualificação dos conselheiros (NASCIMENTO, militante do movimento de 
negros).  

Cabem ainda algumas palavras sobre os outros elementos do Judiciário que se relacionam 

com o movimento de direitos humanos em especial o Tribunal de Justiça do Estado e a 

Defensoria Pública. Durante as entrevistas, ambos foram pouco citados como parceiros efetivos, 

pois na maioria dos casos atuaram apenas em ações específicas; contudo, não podemos 

negligenciar a relação que possuem com o tema, haja vista fazerem parte da rede de entidades 

relacionadas ao movimento de direitos humanos.  

O Tribunal de Justiça apresenta uma postura ambígua, pois, em determinados momentos, 

coloca-se ao lado dos defensores, encampando suas ações, por exemplo, no caso das prisões de 

containers, quando obrigou o Estado a acabar com elas ou, ainda, na campanha por eleições 

limpas em 2010. Nessas oportunidades, revelou-se um aliado ativo pressionando o governo para a 

solução das demandas. Além disso, é no site do tribunal que a página eletrônica com informações 

sobre o CEDH é hospedada. Porém, o movimento não pode contar com ele sempre, pois, quando 

os militantes foram proibidos pelo Executivo de vistoriarem as casas de detenção do Estado com 

vistas a identificarem violações nos direitos universais, o Tribunal de Justiça deu parecer 

favorável ao Estado, obrigando os conselheiros do CEDH a recorrem ao STF para terem seu 

direito de entrada garantido. Essa situação revela um dos porquês de o movimento buscar apoio 

de operadores do direito, haja vista que, em determinadas disputas, parceiros conhecedores das 

leis tornam-se adversários, sendo-se necessário combatê-los com as mesmas armas.  

Quanto à defensoria, ela não possui ligação histórica ou orgânica junto ao movimento. 

Seu representante no conselho é definido pelo Procurador-Geral do Estado para representar a 

instituição. Geralmente é indicado o coordenador de direitos humanos, independentemente da sua 

familiaridade com o tema. Embora não haja laços mais estreitos entre a defensoria e as 

organizações da sociedade civil, elas mantêm um canal de comunicação aberto por intermédio do 

conselheiro, como constatamos, pois o mesmo nos contou que muitas das demandas que chegam 

a sua comissão são mediadas pelo CEDH. Além disso, tem-se tornado uma prática comum a 

presença da Defensoria nas inspeções nos centros de detenção. 

Apesar da cadeira no Conselho, o laço entre a defensoria e o CEDH dá-se mais em função 

dos vínculos produzidos pelos militantes e os defensores do que por causa de canais institucionais 

formais, como podemos observar na seguinte fala: 
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Nós temos um núcleo de defensores especifico para atuar nas demandas de 
violações de direitos humanos. O CEDH talvez seja quem mais demande o 
núcleo, por exemplo, apareceu uma demanda, imediatamente o conselho, seja 
por e-mail ou expediente escrito, encaminha ao núcleo. No caso encaminha para 
mim e eu para o núcleo (PEREIRA, defensor público). 

 Pudemos também identificar uma falta de conexão entre os conselheiros representantes 

do Estado, ou seja, esses não se articulam entre si para defender uma determinada ideia ou propor 

uma ação, portanto fora das reuniões do Conselho não existe nenhuma articulação entre estes. 

Encontram-se apenas em outros espaços de representação pública, desta forma não existem 

canais de comunicação institucionais estabelecidos.  

De modo inverso ocorre com as entidades da sociedade civil que não limitam sua 

interação aos encontros do Conselho, mantém-se conectadas por meio de outros canais, por 

exemplo, o MNDH e o CADH. Se lhes faltam recursos, estes são compensados pela disposição 

dos militantes e suas organizações em buscar canais de comunicação internos, através dos quais 

desenvolvem estratégias de enfrentamento com vistas à concretização daquilo que entendem por 

direitos humanos, como fica evidente na seguinte entrevista: 

Nós fazemos seminários de formação e, com isso, vamos pegando as listas de 
presenças. Cada seminário que você vai, traz outras pessoas e convidam eles 
para o próximo, assim estamos construindo um plano de comunicação, mas 
tivéssemos um problema com a jornalista que nos ajudava. Na última assembleia 
de planejamento juntamos outras pessoas que se colocaram à disposição para 
ajudar, mas ainda não está pronto (FALQUETO, militante histórica e membro 
do CDDH-Serra).  

Com base nas nossas análises, podemos aventar algumas explicações para a íntima 

relação do movimento com o campo do direito. A primeira delas baseia-se na natureza dos 

direitos humanos173, a saber, um conjunto de direitos resguardados pelo Estado com vistas a 

garantir a integridade, física e moral de todos os seres humanos sem espécie alguma de distinção. 

Assim, o saber jurídico torna-se um elemento importante para interpretação, se uma determinada 

situação configura-se como uma violação a esses direitos. Além disso, quando as demandas 
                                                   
173 De acordo com o Artigo 2.° da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) “Todos os seres humanos 

podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, 
nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou 
social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação”.  
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invadem os tribunais, é indispensável a presença de seus operadores, conhecedores dos 

procedimentos legais, para a restauração das violações. Portanto, em alguns momentos assumem 

a face de ferramentas do movimento nos confrontos políticos.  

Outra explicação está assentada no fenômeno anteriormente comentado da judialização da 

vida social, ou seja, as relações sociais passam cada vez mais a serem mediadas não pelos 

costumes e valores de uma determinada sociedade, mas pelo Direito. Por isso, torna-se 

indispensável contar com o auxílio daqueles que conhecem os procedimentos legais, os trâmites 

pelos quais os processos passam, até alcançarem uma solução satisfatória para as partes. Logo, 

não basta estar disposto ao diálogo é preciso conhecer os meandros da lei para conseguir sucesso 

em uma ação legal. Dito em outras palavras, trocamos a moral pela lei. Como o movimento de 

direitos humanos não é uma ilha no meio da sociedade acaba incorporando essa mesma lógica de 

ação.  

As explicações acima não são excludentes, pelo contrário completam-se no sentido de 

tentarmos compreender a lógica de funcionamento da sociedade civil em específico a vinculação 

do movimento de direitos humanos com o mundo das leis. Fica evidente que as estratégias 

adotadas pelas organizações estão vivamente relacionadas com o mundo social do qual fazem 

parte. Assim, se é preciso recorrer aos tribunais para garantir os direitos, serão buscados os meios 

de se fazer isso.  

4.3.3 Os sentidos das manifestações de rua 

Umas das maneiras mais tradicionais de lançar desafios ao Estado, desenvolvida pelos 

movimentos sociais em quase todo o globo terrestre, são as manifestações públicas, estratégia 

amplamente incorporada aos repertórios de ação das sociedades ocidentais e, como temos 

acompanhado nos últimos anos, também no Oriente174. Elas podem assumir diferentes feições, 

                                                   
174 Fenômeno conhecido como Primavera Árabe, quando a população de alguns países do Norte da África e do 

Oriente Médio insurgiu-se contra seus governos, parte deles ditaduras estabelecidas há mais de trinta anos.  
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desde atos de conflitos abertos marcados por quebra-quebras ou pacifistas, tal como o adotado 

por Ghandi175 e seus seguidores na Índia.  

Tomar as ruas é uma estratégia amplamente difundida, porque, além de atacar diretamente 

seu oponente, evidenciando um problema social emergente, chama à atenção da população mais 

desatenta para o debate em tela. Em suma, atraí os olhares para uma situação que, até então era 

considerada menor, provocando debates profundos que contribuirão para a superação de tal 

violação e à transformação da realidade problematizada. No Espírito Santo, esta tem sido uma 

prática recorrente ao longo das últimas três décadas e ainda utilizada pelas entidades, como 

pudemos observar.  

Ao contrário dos movimentos de massa, o de direitos humanos não agrupa em suas 

fileiras grande quantidade de militantes capazes de fazer atos públicos vultosos atraindo assim o 

interesse da população pela causa, algo característico, por exemplo, do Movimento dos Sem-

Terra (MST) com suas marchas176 que atravessam o Brasil e acampamentos177 com milhares de 

famílias, provocando a discussão sobre a questão fundiária no Brasil.  

Isto não quer dizer que as organizações capixabas não vão às ruas reivindicar. Em 

momentos de grande comoção as entidades conseguem arregimentar muitos simpatizantes e com 

isso ocupar os espaços públicos. Lançam mão dessa estratégia com a intenção de chocar e 

provocar o debate, por exemplo, durante o confronto contra o crime organizado na segunda 

metade dos anos 90 e início dos 2000 quando milhares de pessoas caminharam em direção ao 

Tribunal de Justiça pedindo o fim da impunidade.  

Em 29/10/1999, a OAB-ES realiza em sua sede uma reunião com a sociedade 
civil com mais de cem pessoas. Iniciava-se ali uma reação ao crime organizado 
com a criação do Fórum Permanente contra a Violência e a Impunidade - Reage 
Espírito Santo. Relatórios foram encaminhados para autoridades federais, 

                                                   
175 O sit-in é uma estratégia de ação difundida por Ghandi em que os manifestantes não fazem nada além de 

sentarem-se no chão, enquanto são, na maioria das vezes, pressionados pela polícia a deixarem o local. Essa 
modalidade de ação pode ser acompanhada nos últimos meses nos EUA nas manifestações contra a violência 
policial contra jovens negros.  

176 Lembramo-nos do Abril Vermelho, ação anual promovida pelo MST, quando militantes de várias partes do Brasil 
marcham em direção à Brasília para cobrar celeridade na reforma agrária.  

177 Um dos acampamentos mais famosos foi o da Fazenda Anoni, no Rio Grande do Sul, em 1985. Neste, mais de 
seis mil pessoas permaneceram acampadas por quase dois anos.  
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passeatas realizadas e uma delas chegou a ter quase dez mil pessoas178. Mas o 
crime intensificou suas ameaças. Dentre os ameaçados de morte estavam o 
presidente da OAB-ES, Agesandro da Costa Pereira, o deputado estadual 
Cláudio Vereza, Marta Falqueto, Isaias Santana, do MNDH e CEDH, pastores, o 
bispo Dom Scandian, além de procuradores. A atuação do Fórum intensa não fez 
o crime recuar (LOPES, 2010, p.12). 

Esse depoimento evidencia em parte a dinâmica de confronto em que o movimento de 

direitos humanos estava envolvido. Com o intuito de alcançar legitimidade às suas demandas e 

pressionar o Estado aproxima-se dos operadores do direito, sem com isso abrir mão de ações 

capazes de movimentar a sociedade, mostrando a insatisfação popular com o cenário de 

usurpação do erário público por determinados grupos que se colocavam acima da lei. Da mesma 

forma, restrições à mobilização eram impostas aos militantes por meio de ameaças de morte e 

perseguições políticas. 

Outro momento de grande comoção social dá-se por ocasião do assassinato do juiz 

Alexandre Martins179, um dos responsáveis em investigar a corrupção dentro do governo do 

Estado, promovido, entre outros grupos, também pela Scuderie Detetive Le Cocq. Nessa 

oportunidade, dezenas de militantes concentraram-se em frente à casa do juiz com faixas e 

cartazes, cobrando do poder público a investigação e a condenação dos culpados. Além de 

populares, esse evento contou com a participação das principais lideranças do movimento que 

exigiam a restauração do Estado de Direito, com o fim dos assassinatos e das ameaças aos 

direitos civis dos militantes.  

A cobrança pela moralidade pública dos integrantes do Estado foi marcada durante os 

anos 2000 por uma série de eventos da sociedade civil capixaba por meio da limpeza das 

escadarias do Palácio Anchieta180 (2002), do Tribunal de Contas (2003), da Assembleia 

Legislativa (2006) e do Tribunal de Justiça (2008), quando um grupo de manifestantes vestidos 

com macacões amarelos lavou e “dedetizou” a entrada dessas instituições em sinal da sujeira 

presente nesses lugares. Essas ações contaram com o apoio de vários de sindicatos, com destaque 

para o dos servidores públicos (SINDIPÚBLICOS). 

                                                   
178 Este ato talvez tenha sido um dos maiores, e encerrou-se em frente ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo com a 

montagem de um mosaico vivo no formato de uma flor gigante exigindo uma ação mais efetiva contra a 
impunidade. 

179 Juiz carioca radicado em Vitória, morto em março de 2003. 
180 Sede do Governo do Estado do Espírito Santo.  
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Notamos que esse modelo de ação, dada à visibilidade que trouxe ao movimento, acabou 

incorporado ao repertório de mobilização disponível para as organizações como um todo, pois 

carrega uma forte simbologia ao associar aqueles espaços à sujeira, ou seja, os poderes estatais 

não estariam executando limpamente suas atribuições, prejudicando o funcionamento do Estado.  

Das ações mais recentes, lembramos a protagonizada pelo Fórum de Mulheres no dia 25 

de novembro de 2013, e repetida em 2014, quando pintaram as escadarias de acesso ao Palácio 

Anchieta de vermelho como se estivesse sangrando. Fizeram isso em uma clara alusão aos altos 

índices de homicídios e violência contra a mulher, principalmente jovens no Espírito Santo. Além 

disso, montaram um varal de calcinhas, e encenaram um parto na Praça Costa Pereira no centro 

da cidade. A escolha do dia não foi aleatória, pois a data celebra o Dia Internacional de Combate 

à Violência Contra a Mulher. Nas palavras de uma integrante do Fórum de Mulheres Capixabas: 

Nós temos uma perspectiva de trabalhar não só no sentido das políticas públicas, 
mas fazer luta de rua, porque ela é o espaço da luta por excelência. Hoje 
fazemos menos seminários, coisas fechadas, preferimos fazer manifestações e 
vigílias. No dia 25 de novembro passado, nós jogamos tinta vermelha na frente 
do Palácio Anchieta para chamar atenção para a questão dos homicídios no 
Espírito Santo que é gigantesca e, no dia 25 de março, jogamos na frente do 
Palácio da Fonte Grande saiu inclusive no jornal. Isto é uma ação para nós 
podermos discutir a temática (MARTINS, militante do movimento de mulheres). 

Haja vista o pouco espaço concedido aos movimentos sociais na grande mídia não restam 

muitas alternativas a eles, senão desenvolver estratégias desse tipo, pois, ao mesmo tempo em 

que choca quem assiste, provoca uma reflexão sobre a condição das mulheres, nesse caso 

específico. Em seu bojo, atrai a atenção dos meios de comunicação, pois não podem se negar a 

noticiarem ações desse porte.  

O FEJUNES também realizou manifestações em frente ao Palácio do Governo no dia 20 

de novembro, porém, ao invés de banhar com “sangue” o pátio da sede do governo, crava cruzes 

no gramado, mostrando a terrível condição do jovem negro no Espírito Santo. De acordo com seu 

coordenador, a juventude negra passa por um processo de extermínio, e ninguém se dispõe a 
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refletir essa situação, o que leva a ações desse porte. Além disso, afixam faixas contra o racismo 

e a violência sofrida pelas mulheres181.  

Para encerrar a nossa exemplificação, tomamos o caso da Associação de Mães e 

Familiares Vítimas da Violência (AMAFAVV) que, em 2003, realizou cortejo pelo centro de 

Vitória com o corpo esquartejado de um jovem assassinado brutalmente pela Polícia Militar em 

Vitória, parando em frente da Assembleia Legislativa e do Ministério Público. Além de exigir o 

julgamento dos responsáveis, a manifestação tinha como pano de fundo provocar a discussão 

sobre o abuso de autoridade das forças policiais182.  

Tanto nos exemplos apresentados, quanto em muitas outras manifestações podemos 

perceber a presença de elementos lúdicos transformando-as em encenações públicas, tal como 

fossem peças de teatro amador apresentadas ao ar livre, objetivando juntar o maior número 

possível de pessoas ao redor. Sejam os “amarelinhos” limpando o Estado da sujeira da corrupção, 

os jovens negros celebrando seus próprios enterros, sejam as mulheres dando seu sangue para 

combater a violência que sofrem, a realidade é problematizada sob a perspectiva da arte, o que, 

de certa forma, facilita o entendimento daqueles que estão na rua de passagem e não podem 

deter-se por muito tempo. 

O diferencial encontrado por nós não é simplesmente o fato da sociedade civil capixaba 

sair às ruas para reivindicar o respeito aos direitos humanos, pois essa é uma prática já 

amplamente difundida entre as organizações sociais, mas fazer isso de forma artística, conferindo 

contornos jocosos a temas relativamente pesados, por exemplo, o assassinato de jovens. Não se 

trata de um modo de agir dessa ou daquela entidade, mas se relaciona ao repertório local.  

Quando o adversário dos manifestantes é o governo, quase sempre todas as ações 

culminam em frente ao Palácio do Governo seja pelo fato do poder de certa forma ser 

representado por aquele lugar, seja por causa da sua localização geográfica: situa-se no centro da 

                                                   
181 O Fórum Estadual da Juventude Negra (Fejunes) realiza, nesta quinta-feira (20), a VII Marcha Estadual contra o 

Extermínio da Juventude Negra. A marcha acontece no dia em que é celebrado o Dia da Consciência Negra. [...] 
Durante o ato público os participantes da marcha vão fincar cruzes em frente ao Palácio em memória dos jovens 
negros assassinados no Estado. [...] Na atividade, que tem o tema “Parem de nos matar”, a entidade vai denunciar 
a ação ou omissão do Estado diante do extermínio da juventude negra (FRANCEZ, 2014b).  

182 Quando o exame de DNA comprovou que o corpo encontrado em Xuri era o de Tiago, a família conseguiu a 
liberação para o velório. Os familiares do estudante, além de membros da AMAFAVV, saíram do Departamento 
Médico Legal (DML) e passaram com o caixão em protesto pelo Ministério Público Estadual (MPES), 
Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça do Estado (TJES) Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), 
Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), terminando a marcha no Palácio Anchieta, sede do governo do Estado. 
No local, o caixão foi aberto, exibindo o corpo carbonizado de Tiago e os familiares e membros da associação 
pediram providências ao então governador Paulo Hartung para a elucidação do crime (FRANCEZ, 2014a).  
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cidade, próximo à região portuária, local de grande circulação de pessoas. Assim, qualquer 

reivindicação acaba sendo vista por muito mais pessoas, aumentando a pressão sobre o governo.  

Sem dúvida a manifestação pública traz para o espaço comum a luta de grupos específicos 

da sociedade, escancaram seus adversários, ao mesmo tempo em que cobram respostas enérgicas 

das autoridades competentes, uma vez que muitos dos processos envolvendo crimes cometidos 

pelos agentes do Estado levam mais de uma década até serem julgados. Soma-se o fato de a 

cobertura dos meios de comunicação abrir a possibilidade de que pessoas comuns sintam-se 

motivadas a ingressarem nas campanhas. Consequentemente, pode haver um incremento dos 

recursos disponíveis às organizações.  

Apesar da sensibilização provocada pelas ações públicas nenhum dos nossos informantes 

identificou um crescimento significativo do movimento a partir de determinada ação, ou seja, no 

Espírito Santo as manifestações públicas, embora atraiam a atenção do público em um momento 

específico, não se reverte em impulso ao engajamento político. Talvez isso ocorra por serem 

ações pontuais, e não estarem articuladas com outras atividades com vistas ao recrutamento ou, 

ainda, seja resultado da pouca visibilidade dada pelos grandes meios de comunicação que, 

geralmente, resumem-se apenas a uma nota no jornal. Contudo, isso não significa que sejam 

ações fracassadas, pelo contrário, sem elas dificilmente o movimento teria conquistado certas 

vitórias e o respeito por parte dos militantes. Sobre essa relação dos movimentos sociais com a 

imprensa um dos nossos entrevistados comenta:  

Nós temos uma boa relação com alguns órgãos de imprensa, o que nos dá 
visibilidade, algumas rádios, porém na grande mídia é difícil ter acesso, pois ela 
não abre espaço. Temos de fazer assim uma atuação individual com os nossos 
filiados, com as datas comemorativas, eventos, calendários, a gente procura 
mesmo dentro de nossas limitações objetivas fazer um trabalho de comunicação. 
Temos utilizado muito as redes sociais porque assumiram um papel 
preponderante, basta ver as mobilizações de junho (NASCIMENTO, militante 
do movimento de negros).  

Os movimentos sociais acabam desenvolvendo outros canais de comunicação com a 

sociedade, porque, como eles mesmos comentam, não encontram vias abertas através das 

empresas de comunicação mais tradicionais, historicamente vinculadas aos grupos econômicos 

mais poderosos e, por consequência, com o próprio Estado. Assim, a construção de redes de 
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comunicação entre as entidades parece constituir uma saída às limitações comunicativas e de 

divulgação das ações e confrontos, porque cada organização responsabiliza-se por divulgar os 

eventos entre seus militantes e simpatizantes.  

Essa se afigura como uma alternativa viável, pois de fato não há uma discussão ampla, 

muito menos regular sobre os direitos humanos na mídia, por meio da qual se aborde a 

construção histórica e os desafios postos aos movimentos. A despeito dessas tentativas, é 

inegável o prejuízo que a pouca visibilidade das organizações trazem para a ampliação e 

fortalecimento do movimento, porque as pessoas, em geral, acabam não tendo notícias e 

conhecimento sobre as razões dos conflitos.  

A partir de uma perspectiva da Teoria da Escolha Racional, poderíamos afirmar que o 

movimento, como produto “à venda” no mercado das associações civis sem o apelo publicitário 

que a veiculação pela mídia de seus sucessos proporcionaria, acaba deixado de lado, e substituído 

na escolha dos indivíduos por “produtos” mais interessantes aos seus olhos. Diante da 

competição por recursos, as organizações precisam tornar-se atrativas, se almejam não só sucesso 

em suas empreitadas, mas sobrevivência com o aumento do número e a qualidade do 

engajamento. 

As organizações procuram tornarem-se valiosas para seus militantes e parceiros, 

demonstrando a sua importância para a dinâmica de confronto. Assim, na formação da rede, 

procura desempenhar ações que nenhuma outra entidade conseguiria com a mesma eficiência, 

com isso atraindo apoio e incorporando-se a novas redes e outros contatos. Na medida em que 

assume a função de ponte entre grupos diferentes, seu prestígio e indispensabilidades aumentam. 

Tal como qualquer outro empreendimento social, as redes, na perspectiva coletiva, e as entidades, 

no nível individual, estabelecem planejamentos estratégicos183 com vistas à sobrevivência e 

ampliação da participação em espaços deliberativos. Não é por acaso que muitas delas participam 

de várias redes e conselhos.  

Como pudemos constatar, ocupar as ruas por meio de marchas, ou encenar pequenos 

dramas em lugares simbólicos, como o Palácio Anchieta, revelam-se como uma estratégia para 

chamar a atenção não apenas do governo, mas também dos meios de comunicação e do público 

em geral para o tema dos direitos humanos. Trata-se de trazer para a discussão cotidiana temas 

                                                   
183 Terminologia amplamente difundida no meio empresarial referindo-se à definição de objetivo e, por 

consequência, o estabelecimento de estratégias de ação, tendo em vistas as condições externas à empresa. A 
adoção de tal termo mostra a proximidade das associações civis com o mundo corporativo.  
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pouco comentados ou carregados de estereótipos, por exemplo, os homicídios envolvendo jovens 

negros. Espera-se aprofundar, colocar na pauta do dia a questão da violação dos direitos. Assim, 

na gestão do movimento, o impacto dessas ações é calculado na expectativa de causar o maior 

impacto possível. 

4.3.4 Baratear os custos da mobilização entre ofícios e notas públicas  

Não é profícuo reificarmos a imagem do militante como de um santo secularizado, 

alguém que age exclusivamente para uma causa, mais com o coração do que com a razão, porque 

aqueles responsáveis pelas organizações encontram-se cotidianamente envoltos em desafios que 

passam pela manutenção material e ideológica da identidade, sem contarem as dificuldades 

relacionadas em mobilizar as bases e colocar o movimento na rua e na mídia. Portanto, as ações 

de rua são calculadas com intuito de maximizar os recursos disponíveis para ampliar seu 

potencial de atração de novos simpatizantes. 

Sobre os dramas relacionados à manutenção das associações recordamos a fala de Edna 

Martins do Fórum de Mulheres Capixabas:  

[…] para as manifestações que fazemos saímos pedindo um pouquinho aqui e 
ali, mas dá uma trabalheira. No geral, as mulheres são muito pobres, não 
trabalhamos com mulheres da burguesia, o que torna tudo mais difícil, pois são 
as pobres que necessitam de maior apoio. Trabalhamos nisso não só a dimensão 
de gênero, mas de raça e classe. Às vezes ela não vem em uma manifestação 
porque ela não quer, mas por não ter condição de vir. 

Os líderes do movimento precisam decidir por estratégias de ação que não custem caro, e, 

dado o nível de participação no período, não demandem grande contingente de membros. Tendo 

em mira essas restrições, os militantes capixabas por intermédio do CEDH fazem largo uso de 

expedientes formais de pressão e cobrança do governo, tais como cartas abertas à população, 

ofícios e pedidos de esclarecimentos. Portanto, a redação desses materiais torna-se um modo 

eficiente de pressionar os adversários, sem despender grande quantidade de recursos. 
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Nas entrevistas, pouco se comenta a respeito desses expedientes, porém, ao analisarmos 

as atas das assembleias do Conselho, reparamos a sua ampla utilização mediante a grande 

quantidade de mensagens enviadas aos vários órgãos da administração pública, cobrando 

esclarecimentos sobre a localização de determinado detento, ou a responsabilidade sobre uma 

determinada política pública que é executada equivocadamente184. Não temos como medir com 

precisão o grau de eficiência dessa estratégia, contudo, pelo seu uso regular, podemos afirmar 

estar organicamente incorporada ao repertório de ação do conselho há muito tempo.  

Em momentos de tensão, quando parece não haver mais possibilidade de diálogo entre as 

partes, as organizações lançam uma carta aberta à população a fim de pressionar o retorno da 

conversa, em outras palavras, trata-se de criar uma pequena janela de oportunidades por meio do 

constrangimento do oponente, obrigando-o a manifestar-se, como no caso da absolvição dos 

policiais militares acusados de matar o filho de Maria das Graças Nacort:  

O presidente do Conselho informa que nos dias 27, 28 e 29 ocorreu a sessão do 
Júri Popular do processo que apura a morte de Pedro Nacort Filho, filho da 
Conselheira Maria das Graças Nascimento Nacort, sendo que o veredicto final 
foi pela absolvição dos dois policiais militares acusados. Por conta dessa 
decisão, a Conselheira encontra-se em greve de fome, desde ontem, em frente à 
porta da Procuradoria Geral de Justiça para solicitar que o Ministério Público 
Estadual recorra da Sentença. Dessa forma, os/as conselheiros/as presentes 
registram solidariedade à ação da Conselheira Maria das Graças e decidem 
emitir uma Nota Pública sobre o caso, que segue em apenso (ATA, jun. 2009). 

Outro exemplo de apoio do movimento a uma causa e que revela sua visão de mundo foi 

quando do afastamento do Presidente do CNPCP: 

Bruno informa que o Presidente do CNPCP não será reconduzido para nova 
gestão daquele colegiado devido à atuação firme frente às denúncias 
apresentadas sobre a situação do sistema prisional capixaba. Lembrou que a 
atuação do Dr. Sérgio Salomão teve grande repercussão, sendo que ele sofreu 
diversas represálias após suas visitas ao Estado. Diz que a ideia da Nota é prestar 
solidariedade ao presidente do CNPCP e reafirmar a importância de seu trabalho 
para o enfrentamento das violações de direitos humanos no Estado. Após 
algumas ponderações, a ideia da Nota foi aprovada e Bruno ficou responsável 
por sua elaboração (ATA, ago. 2009). 

                                                   
184 Consultar Quadro 1. 
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As notas públicas, embora externem o enquadramento do movimento sobre as noções de 

direitos humanos e suas violações, não alcançam a visibilidade necessária para atrair novos 

militantes. Tal inferência encontra eco no fato de nenhum militante entrevistado ter ingressado no 

confronto por causa do conhecimento de uma dessas manifestações, nem mesmo lembram-se de 

alguém que o tenha. Por causa disso, acreditamos que o principal objetivo dessa estratégia seja 

acertar seus adversários, mostrando-se atento aos acontecimentos.  

Esta modalidade de ação não é recente, apesar de ter ganhado destaque nos últimos anos, 

podemos identifica-la já nos confrontos contra o crime organizado no final dos anos 90 como 

indica a ata ordinária de fevereiro de 2000. Quando o conselho decidiu enviar correspondência ao 

Ministério da Justiça e aos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do 

Narcotráfico185 que estiveram no Espírito Santo acompanhando as denúncias do CEDH: 

O conselheiro Isaías informa sinteticamente sobre a visita do Ministro da Justiça, 
Dr. José Carlos Dias, do Presidente Nacional da OAB, e outras personalidades 
que vieram ao Estado com o objetivo de apoiar as investigações do narcotráfico. 
A avaliação foi que a participação popular não foi massiva, mas que a 
representação de entidades foi considerada importante. Pede-se a volta da CPI e 
o avanço das investigações por parte da Polícia Federal. Informou-se também 
que membros do Fórum - Reage Espírito Santo e do CEDH estiveram reunidos 
com o Secretário de Segurança e o de Justiça para manifestarem seu apoio. 
Decidiu-se envio de correspondência ao Ministério da Justiça, ao Presidente da 
CPI do Narcotráfico e aos seus demais membros, que estiveram no Estado, 
agradecendo e pedindo o retorno da mesma (ATA, fev. 2000).  

Esse trecho evidencia algumas das estratégias adotadas pelo movimento de direitos 

humanos, a começar pelo envio de cartas e ofícios aos adversários para intimidá-los e aos 

parceiros, como nesse caso, com o intuito de ampliar e fortalecer os apoios em nível nacional. 

Assim, gerar-se-ia pressão sobre o Executivo e o Judiciário estadual forçando-os a encontrar 

saída aos problemas da impunidade e do crime organizado instalado no governo, ou seja, a 

presença em solo capixaba dessas entidades cria uma janela de oportunidades a ser explorada 

pelo movimento.  

                                                   
185 Tratou-se de uma CPI instituída em 1999 pelo Congresso, objetivando investigar a relação do Narcotráfico e o 

crime organizado no Brasil. Ao final foram indiciadas mais de oitocentas pessoas. No Espírito Santo, foram 
indiciados o Presidente da Assembleia Legislativa, José Carlo Gratz e o deputado Gilson Santos Lopes Filhos, 
ambos vinculados à Scuderie Detetive Le Cocq.  
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Destacamos também a parceria da OAB, resguarda jurídica, a qual respalda as ações das 

organizações, ampliando os laços da rede de defesa dos direitos humanos além das fronteiras da 

sociedade civil. Destacamos o fato de as estratégias adotadas pelas entidades atravessarem-se em 

vários momentos, por exemplo, nesse caso, quando o envio de cartas e ofícios cruzou-se com o 

apoio dos operadores do direito. Sendo assim, o movimento articula as suas estratégias 

objetivando maximizar seus resultados, em outras palavras, gasta pouco recursos para conquistar 

ganhos expressivos, como o apoio do Ministério da Justiça. 

 Como veremos em detalhes mais adiante um dos enquadramentos mais forte dos direitos 

humanos no Estado relaciona-se com a questão prisional, e, nesse sentido, encontramos farto 

material empírico do Conselho aproximando-o da temática, entre esses, os costumeiros ofícios 

pedindo providencias do governo do Estado para com a situação dos apenados. Está longe de ser 

raro trecho nas atas do CEDH como o que segue: 

Foi levantada a necessidade de se fazer uma audiência pública com os familiares 
dos presos para que a questão prisional ganhe caráter mais amplo de dialogo 
com a sociedade. O conselheiro Sillas expressou que o Conselho tem que tomar 
atitudes documentais perante as autoridades e propõe que se faça um documento 
destinado ao governador, com cópia para os Secretários de Estado de Segurança 
e de Justiça, pedindo informações sobre as providências tomadas pelo governo, 
referente aos problemas apresentados (ATA, ago. 2003).  

Os pedidos de esclarecimento por meio de ofícios tornam-se uma das estratégias mais 

utilizadas pelo movimento com o objetivo de obrigar o Estado a perceber as violações existentes 

dentro dos cárceres do Espírito Santo. Associado com representações legais perpetradas pelos 

operadores do direito aliados ao movimento colocam o governo diante de uma situação 

inapelável. Assim, entre as várias restrições que surgem ao longo do confronto algumas vitórias 

são conquistadas. Dado o pouco acesso da população mais empobrecida ao universo dos direitos, 

o Conselho torna-se canal para suas reivindicações186.  

Esse tipo de estratégia acaba amplamente utilizado pelo movimento não tanto pela sua 

eficiência, mas pelos baixos custos envolvidos em sua realização. Pois, caso a ação não dê certo, 

                                                   
186 Durante uma das assembleias do Conselho da qual participei como ouvinte pude constatar a importância do 

CEDH para aqueles que não encontram outro caminho para acessar o direito. Nessa oportunidade, um senhor 
levado por um dos conselheiros veio pedir ajuda do Conselho para descobrir para qual unidade prisional seu filho 
havia sido levado, porque ninguém da família fora avisado da sua transferência.  
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as consequências não implicarão decisivamente o futuro das organizações, ao contrário de uma 

mobilização de massa em espaço público que pode acabar em confronto direto com as forças 

policais, e, nesse caso, a vida dos militantes estaria em risco. Então vários fatores são pesados na 

escolha das estratégias, seja seu objetivo, seus ganhos, sejam suas possíveis perdas e o quanto 

elas se conectam com o enquadramento do movimento. Isto porque um movimento de direitos 

humanos definidos a partir do respeito ao sistema legal, caso o contradissesse, estaria agindo 

contra seus próprios princípios, o que implicaria perda de legitimidade e, por consequência, de 

apoiadores.  

Contudo, não podemos esquecer que, na medida em que uma ação é continuamente 

reproduzida, ela perde o caráter desestabilizador do oponente, haja vista aquele prever a ação, e, 

com isso, preparar uma reação, anulando o ataque. Por exemplo, o movimento manda um ofício 

para cobrar celeridade em um processo de desapropriação de terras, em resposta recebe outro 

avisando que o processo já fora encaminhando ao setor competente e aguarda o parecer. Apesar 

do registro das solicitações, temos a impressão de isto ser apenas uma mise en scène, pois poucas 

vezes os pedidos foram atendidos.  

Tais como os ofícios e cartas abertas, diligências dos integrantes do Conselho aos 

presídios, ocupações de terra, reintegrações de posse, em suma ambientes envoltos em alta tensão 

são umas das ações mais desenvolvidas pelos conselheiros. Os militantes frequentemente são 

chamados a intervir em situações assim por causa da dimensão mediadora e fiscalizadora do 

Conselho. Surgem como guardiões dos direitos, para que a lei seja respeitada e não se cometam 

abusos por parte dos representantes do Estado frente àquelas populações. Por conta disso 

geralmente os conselheiros contam com a companhia de advogados e defensores públicos 

membros ou não do Conselho187. Isso pode ser identificado através de trechos de atas como o a 

seguir: 

Foi informado que o CEDH foi acionado por moradores de uma ocupação 
daquele município para que adotasse alguma providência em relação aos 
conflitos que lá existem. Com base na exposição, os/as conselheiros/as 

                                                   
187 Ao longo da pesquisa de campo, pudemos tomar conhecimento de ações desse tipo. Em caráter de exemplo, 

citaremos apenas duas. Em uma oportunidade tivemos de desmarcar a entrevista em cima da hora, porque o 
entrevistado fora chamado a intervir em uma desocupação de terras; em outra, logo após a realização da 
entrevista, o informante confidenciou-me que ele, o presidente do Conselho, o representante do Coletivo Fazendo 
Direito e membro da Defensoria Pública do Espírito Santo iriam inspecionar uma cadeia a Grande Vitória.  
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decidiram formar uma Comissão que irá até Aracruz para dialogar com 
autoridades locais e conhecer os problemas in loco (ATA, abr. 2011).  

Ao longo das atas são inúmeros os informes sobre visitas aos estabelecimentos prisionais, 

constituindo-se como a mais impactante ação do movimento e, consequentemente, a que mais 

gera tensão e conflito entre o Estado e seus órgãos (Secretaria de Justiça, Polícia Militar, 

Administração Penitenciária, entre outras), muito disso dadas as condições de encarceramento e o 

acompanhamento contínuo das denúncias de violações. São incontáveis as menções às visitas dos 

conselheiros ao sistema prisional nas atas do Conselho, principalmente a partir do início dos anos 

2000, indicando o conteúdo do enquadramento adotado pelo movimento. O fragmento de ata 

abaixo dá o tom das visitas ao sistema penitenciário: 

Na visita à Casa de Custódia o Coordenador da Pastoral foi acompanhado de 
alguns conselheiros e membros do Movimento Nacional de Direitos Humanos. 
Durante essa visita a Comissão conversou com a Psicóloga e com a Assistente 
Social da Unidade, conversa essa que deixou uma má impressão da comitiva em 
relação às servidoras. Após negociações foi permitida a entrada de Pe. Xavier e 
Pe. Gunther nos corredores dos Pavilhões. Eles comunicaram aos presos que 
indicassem representantes para serem ouvidos pela Comissão na parte externa da 
carceragem. A dupla também entrou na cela de castigo e pode perceber o mal 
Estado que o local se encontrava. Foi percebido que o ambiente, mesmo com a 
situação precária que se encontrava, foi modificado previamente em virtude da 
visita. Os presos que estavam lá relataram que os policiais jogavam bombas de 
gás no interior da cela. Outra constatação feita foi que a cela de triagem se 
confunde com a cela de castigo, devido ao seu Estado e funcionamento [...] 
(ATA, maio 2008). 

A partir do Novo Milênio, as organizações que compõem o movimento de direitos 

humanos adotaram a bandeira da humanização das prisões e do respeito aos direitos individuais 

dos presos, deixando de lado a luta contra o crime organizado, o master frame orientador das 

ações passa a ser a defesa dos direitos individuais dos encarcerados. Para as organizações, mesmo 

aqueles que foram condenados pelo Estado merecem, como seres humanos, ser respeitados, não 

podendo passar por situações vexatórias e degradantes.  

Durante esse ciclo de confronto que durou aproximadamente oito anos, Conselho e Estado 

entabularam uma relação marcada pelo confronto com apenas alguns momentos de trégua e 

diálogo. Essa queda de braço, como vimos, ultrapassou os limites regionais alcançando a ONU, 
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inclusive sendo citada no Relatório Anual da Anistia Internacional publicado em 2008. O ápice 

do tensionamento ocorreu, quando os militantes foram proibidos de ingressarem nas cadeias para 

vistoria, obrigando o movimento acionar seus aliados do campo jurídico. Apesar disso, 

encontram-se relatos em atas de diretores de presídios proibindo o uso de câmeras fotográficas 

para registrar as inspeções. Sobre essa situação belicosa comenta um representante estatal no 

Conselho: 

Já passamos essa fase em que o Conselho primeiro retraia se organizava 
estabelecia sua pauta de demandas e partia para o enfrentamento junto ao 
governo para exigir o cumprimento de determinada política pública. 
Presenciamos isto fortemente no sistema penitenciário. [...] Já houve algum 
momento em que o governador fechou a porta para os Conselhos. No governo 
anterior havia uma demanda latente muito grande de políticas públicas seja na 
área da saúde ou de encarceramento. Ele vetou e prensou o Conselho na parede e 
falou “no meu governo vocês vão ficar aí e não vão me trazer essas dores de 
cabeça”. O Conselho partiu para o enfrentamento em função da ausência de 
diálogo entre Conselho e governo. Houve embate direito (PEREIRA, defensor 
público). 

Notamos a tendência do acirramento do confronto, na medida em que um dos 

contendentes, geralmente o governo, fecha os canais de comunicação com a sociedade civil, 

ignorando as demandas vindas do cotidiano, da vida ordinária dos indivíduos, aos quais não 

restam muitas alternativas, senão ampliar o confronto. Assim, as entidades laçam mão das 

estratégias que, naquele momento, melhor respondem às suas necessidades. Por exemplo, diante 

um governo marcado por um forte apelo midiático, através do qual se mostrava inovador e 

preocupado com as questões sociais, o movimento de direitos humanos atacou essa imagem 

denunciando-o em tribunais internacionais, além de promover inspeções federais no Estado, algo 

negativo à imagem construída pelo governo.  

Embora o repertório de ações disponíveis aos movimentos compreenda uma vasta gama 

de possibilidades, é preciso discernimento para escolher as melhores estratégias. Por isso, é 

preciso levar em consideração os tipos de oportunidades e restrições apresentadas naquela 

ocasião. Naquele momento, no Espírito Santo, o movimento, com vistas a alcançar seus 

objetivos, procurou desconstruir a imagem do governo como sério e preocupado com a qualidade 

de vida dos capixabas. Para isso, acionou seus parceiros operadores do direito, mobilizou sua 
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rede de contatos, permitindo conexão com organismos internacionais de direitos humanos e, em 

alguns casos, foi às ruas denunciar os abusos por detrás dos murros dos cárceres.  

Fora as ações desenvolvidas especificamente dentro do confronto, como acima tratamos, 

o movimento desenvolve outras periodicamente com vistas a promover temas caros aos direitos 

humanos. Essas atividades apresentam como pano de fundo um aspecto formativo, pois aproxima 

o público em geral da temática dos direitos humanos. Com isso, abre-se a possibilidade de 

ampliar o número de simpatizantes e, com sorte, ganhar novos militantes. Dentre essas 

iniciativas, destacamos a Semana de Direitos Humanos realizada desde 2008. Consiste de 

seminários, oficinas e palestras sobre a temática, além de um concurso de redação promovido 

entre os alunos da rede estadual de ensino. Os temas desse evento tratam desde os direitos 

humanos na escola e no cotidiano, até mesmo da ditadura e da Comissão da Verdade, ou seja, há 

uma tentativa de trazer para a vida ordinária das pessoas a atenção sobre a luta por direitos e a 

defesa da cidadania. De acordo com a fala dos entrevistados, essa ação gera maior legitimidade 

ao movimento, pois mostra a sua disposição de estar em contato com o grande público. 

O Presidente destacou que a Semana resultou numa legitimidade maior ao 
Conselho, bem como os bons discursos de todos os que participaram. Destacou 
ainda a importância significativa da premiação do Concurso de Redação Direitos 
Humana na Escola. Sem dúvida, afirma o Presidente, esse prêmio foi 
reconhecido pelas diretoras das escolas, na questão de que mudará a vida desses 
alunos de regiões pobres do Estado (ATA, dez. 2010).  

Com ações desse tipo, muitos alunos e professores que não têm contato com o universo 

dos direitos humanos passam pelo menos a conhecer o seu conteúdo. Isso aumenta as chances de 

superar velhos estigmas relacionados ao movimento, e, mesmo que, no futuro, não venham a 

tornarem-se militantes, pelo menos possam ter outra visão sobre eles. Trata-se de uma estratégia 

de romper os muros do Conselho, e estabelecer um canal de contato com os indivíduos 

ordinários.  

Nesse mesmo sentido, encontramos as oficinas e cursos promovidos pelas entidades 

constituintes da rede de defesa dos direitos humanos com destaque para a UFES e o CDDH-

Serra. Tais atividades visam em primeiro lugar a formar uma massa crítica em relação à 

problemática das violações de direitos, vivenciadas cotidianamente, pois, na medida em que 

mais pessoas conhecem seus direitos e são capazes de perceber as violações dos mesmos, 
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maiores são as possibilidades de que se engajem em alguma organização. Em outras palavras 

o pool de novos militantes em potencial aumenta.  

Entre os militantes de direitos humanos é quase unânime o entendimento de que o 

maior violador de direitos é o Estado188, por conta disso muitos cursos são desenvolvidos, 

tendo como público-alvo os servidores públicos, em especial os da segurança pública, haja 

vista boa parte das queixas e denúncias feitas ao CEDH serem direcionadas a eles. Revela-se 

uma tentativa de reduzir os abusos, tocando os agentes perpetradores de tais atos. Por conta 

disso, muitos agentes penitenciários, policiais civis e militares, membros da SEJUS, entre 

outros, realizam esses cursos de capacitação. Contudo, nesse contato entre os representantes 

do Estado e os militantes de direitos humanos algumas rusgas acontecem, revelando a tensão 

existente entre as partes.  

Podemos destacar dois momentos marcantes e opostos ocorridos quando a 

universidade promoveu curso em direitos humanos para os policiais civis e delegados 

ministrado pelos próprios militantes históricos.  

Em um deles, após as falas dos militantes, explicando a luta histórica dos indivíduos 

por direitos e os desafios postos naquele momento para sua consolidação, um dos policiais 

ouvintes pede a palavra e comenta estar surpreso, pois sempre ouvirá que, se fizesse algo de 

errado, os direitos humanos iriam atrás dele, mas naquele momento entendeu o significado 

das atividades deles. Reação oposta houve em outra oportunidade quando um delegado 

sentindo-se ultrajado pelas falas e números da violência policial apresentados redige uma 

carta denunciando o curso para o secretário de justiça, pois estaria desconstruindo a “sólida 

formação da corporação”.  

Quando visões de mundo opostas como as acima mencionadas encontram-se, 

dificilmente um consenso imediato é encontrado, porém esse não é o objetivo dessas 

atividades promovidas pelas organizações. Pelo contrário, procuram desconstruir o senso 

comum ao redor dos direitos humanos e mostrar aos agentes do Estado que eles devem ser os 

guardiões das liberdades individuais, e não os promotores das violações. Conforme maior for 

o entendimento do papel das organizações da sociedade civil e da importância de 

respeitarem-se a rigor as leis menores, serão restrições a serem suplantadas pelo movimento. 

                                                   
188 “Eu vejo os estados e municípios como os maiores violadores de direitos humanos” (TORRES, militante ligado 

ao CDDH-Sul).  
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Outro exemplo desses cursos promovidos pela UFES é o destinado aos professores da 

rede estadual, conforme ata do CEDH: 

O vice-presidente avaliou como positiva a reunião. Com a palavra, ele ainda 
aproveitou para informar que a Secretaria de Estado da Educação e a Pró-reitoria 
de Extensão da UFES estão formulando um curso de Capacitação voltado a 
professores, que tem o objetivo de propiciar no ambiente escolar maior respeito 
aos direitos humanos e a diversidade. O curso terá início no mês de agosto. 
Bruno também aproveita para lembrar que o Conselho deverá formar uma 
Comissão de Formação durante o Planejamento (ATA, maio 2009). 

O próprio MNDH, conforme pudemos constatar, promove muitos cursos com vistas a 

solidificar e ampliar a ação das organizações, muitos dos militantes capixabas relatam a 

participação nesses. Pudemos verificar isso por meio dos inúmeros informes em atas. O 

centro de defesa da Serra, como é a entidade responsável pelo Programa para a Defesa dos 

Direitos Humanos (PDDH), constantemente realiza oficinas, assim como a Tamojunto; em 

parceria com o observatório da juventude, promove ações de conscientização dos jovens da 

periferia sobre a sua condição e para a importância de não se calarem diante das humilhações 

sofridas. 

A importância de cursos de formação é tamanha para a dinâmica de funcionamento do 

movimento de direitos humanos, porque por meio deles muitos indivíduos não só entram em 

contato com o tema pela primeira vez, mas também passam a compreender o mundo de outra 

forma, tornando a militância um dos elementos definidores de sua existência. Um depoimento 

exemplifica a importância dos cursos de formação como uma estratégia de familiarizar o 

grande público e fidelizar os novos militantes:  

Quando eu vim para cá, ainda fazia movimento estudantil e a idade foi chegando 
e a vida foi mudando, não dava para ficar mais fazendo movimento estudantil. 
Então fiz uma formação política sobre a formação do feminismo, conheci o 
movimento de mulheres em 1989 e passei a militar nessa perspectiva 
(MARTINS, militante do movimento de mulheres). 

As organizações na atualidade enfrentam um grande desafio posto pelos militantes mais 

novos, haja vista esses, em geral, darem pouca importância às atividades formativas. Como 
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pudemos perceber quase todos os militantes históricos passaram por um extenso processo de 

formação que começava nas atividades pastorais da igreja ou no movimento estudantil, até 

chegarem aos direitos humanos. Nesse ponto, já tinham aprendido muito sobre as estratégias de 

confronto com o Estado, e como fazer frente às dificuldades envolvidas no trabalho de 

mobilização das massas, ao contrário das novas gerações que passam a ter contato com a temática 

por intermédio dos programas desenvolvidos em parceria com os governos. Assim, existe a 

tendência de não apresentarem a mesma doação ao movimento. Isso é revelado por uma de 

nossas entrevistadas: 

Quando entram vai uma “Marta” ou “Isaias” e falam que tem que participar das 
reuniões do movimento para poder estar nesse programa, mas essa não é uma 
exigência que esteja escrita no contrato, então não vão, precisam ser 
conquistados para irem (VALADÃO, militante histórica ligada à UFES). 

Apesar da participação de jovens no movimento, basta lembrarmos a existência do 

observatório e do FEJUNES. A participação ainda é muito tímida e não representa o grosso dos 

militantes mais engajados, ou seja, aqueles que doam parte considerável de seu tempo seja para 

as ações do movimento, seja na sua organização da Semana de Direitos Humanos por meio do 

CEDH ou da elaboração de uma nota pública de repúdio. Identificamos um problema de 

renovação das organizações que não se tornam atraentes às novas gerações, tal como se houvesse 

um hiato entre as demandas e suas formas de lutar com os anseios da juventude. Existe uma 

tensão geracional no movimento expressa nas palavras de Lula, militante do FEJUNES: 

[…] temos uma série de questões. Vivemos outra dinâmica social a qual leva os 
jovens a se engajarem em outras lutas que não essas mais tradicionais 189como a 
dos direitos humanos. Tem coletivos juvenis que atuam na área da cultura em 
suas diversas expressões e que aglutinam uma quantidade grande de jovens, pois 
tem outra dinâmica de atuação e organização. O movimento de direitos humanos 
é mais tradicional, tem uma dinâmica que não atraia a juventude [...]. 

Podemos refletir sobre o significado do adjetivo “tradicional” utilizado pelo entrevistado 

para caracterizar o movimento de direitos humanos, motivo pelo qual afastaria muitos jovens da 

                                                   
189 Grifo nosso. 
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militância. Acreditamos que se refira ao fato de o movimento não conseguir tocar em temas mais 

pulsantes aos jovens, relacionados à sua identidade ou às incertezas do futuro, pois 

diferentemente de seus pais que, minimamente, vislumbravam um futuro para eles, até isso lhes 

vedado, o porvir é uma grande incógnita. Por sua vez, como pudemos constatar, essas questões 

não compõem o enquadramento do movimento. Em outras palavras, não fazem parte do seu 

horizonte de questionamento, o que pode levar ao afastamento dos jovens que vão procurar em 

outras formas organizativas expressão para suas demandas.  

Além disso, as estratégias de ação adotadas pelo movimento, restritas basicamente aos 

ofícios, notas públicas e diligências aos presídios, ou seja, apresentam poucas ações de rua 

diferente do que fora no seu princípio, não chama à atenção dessa parte da população que não 

encontra vazão para a sua energia. Basta lembramos os acontecimentos de junho de 2013, quando 

milhares de jovens tomaram a ruas do Espírito Santo e do Brasil em um arroubo de 

inconformidade com a ordem da realidade190. 

A rigidez dos movimentos sociais geridos tal como fossem empresas parece não se 

adequar à rotina dos novos militantes, como se evidencia na seguinte fala: 

Não é que nós tenhamos mais compromisso, elas também têm, mas não tem o 
mesmo nível de exigência de quando fomos formadas. Elas são mais tranquilas, 
nós no cobramos mais, elas fazem as coisas mais tranquilamente. Hoje quando 
as jovens chegam, elas não têm consolidado a ideia de ser militante é apenas 
mais uma experiência no movimento feminista. Isto atrapalha na formação de 
um quadro. Porém, elas compreendem mais a luta do que nós na nossa época. 
Contudo, se a gente marca uma reunião para às nove horas nós chegamos em 
ponto, pois temos aquele compromisso, já elas chegam às dez horas 
normalmente. Leva tempo até entender aquilo como movimento e não algo que 
essa passando pela sua vida. Não precisa ser quase uma rotina militar como 
antigamente, mas precisa ter certo compromisso senão não há movimento. Isto 
exige certa dose de sacrifícios (MARTINS, militante do movimento de 
mulheres).  

Acreditamos que a “rotina militar” marcada pelo tempo escasso, doação de dinheiro e 

valores rígidos, entre outras características dos “movimentos tradicionais”, favorece o 

desenvolvimento de outras estruturas de organização mais flexíveis, uma militância mais fluída, 

por exemplo, os coletivos acima citados em geral não apresentam hierarquia definida. Além 
                                                   
190 Em Vitória, reuniram-se mais de cem mil pessoas, próximo ao pedágio da Terceira Ponte, em sua grande maioria 

jovens como pode se constatar.  



196 
 

disso, carregam várias bandeiras, ampliando as possibilidades de gerar identificação com o 

público em geral. Não se tratará de uma militância definidora de identidade, como nos primeiros 

casos191. 

Ao longo desse capítulo, explicamos não apenas como as condicionantes estruturais 

influenciaram na formação da rede de organizações de defesa dos direitos humanos no Espírito 

Santo, mas também suas transformações e seus impactos sobre a dinâmica associativa. Além 

disso, entendemos que a mobilização de determinados repertórios de ação é influenciada também 

pelos tipos de parceiros que constituem o arranjo, definindo o campo em que se desenrola o 

confronto – no nosso caso, deixa de ser as ruas e torna-se os tribunais. Assim, somos convidados 

a pensar a realidade de uma perspectiva relacional, ou seja, levando em consideração não apenas 

o contexto de interação e os adversários, mas o lugar das entidades dentro do jogo das interações. 

Na sequência desta tese, proporemos um olhar mais atendo à estrutura da rede. Faremos 

isso por meio de sociogramas que nos permitiram visualizar seu formato, assim teremos uma 

visão ampla do conjunto o que nos ajudará não só a entender melhor as lógicas por detrás dos 

conflitos, explicadas aqui, mas também os porquês de certas escolhas efetuadas pelas 

organizações. Em acréscimo dedicaremos espaço a entender o processo de enquadramento dos 

direitos humanos, em outras palavras, o que é definido como tal.  

  

                                                   
191 Com os “movimentos tradicionais”, por exemplo, é-se o militante de direitos humanos, ao contrário do que 

acontece nos coletivos, onde se está, mas isto não significa que permanecerá indefinidamente.  
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5 ESTRUTURA E SIGNIFICADOS DA REDE DE DEFESA DOS DIREITOS 
HUMANOS 

5.1 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO POLÍTICO-PARTIDÁRIA DO GOVERNO 
CAPIXABA 

Com vistas a fortalecer nossos argumentos e dar um entendimento melhor à dinâmica 

associativa tratada nessa tese, procederemos a seguir com uma rápida contextualização do campo 

de forças políticas no Estado, destacando a posição ocupada pelas forças de esquerda, como visto 

anteriormente, mais próximas ao movimento. Com os mesmos objetivos, reconstruiremos 

brevemente o contexto de criação das entidades de maior destaque dentro da rede nos últimos 

anos. Isso nos permite compreender a importância de cada uma no arranjo. 

A partir do processo de abertura política no fim dos anos 80, o Espírito Santo elegeu cinco 

governadores diferentes: Max Freitas Mauro192 (Partido do Movimento Democrático Brasileiro – 

PMDB) de 1987 até 1991, antigo quadro do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) 

capixaba; de 1991 até 1995, é eleito Albuíno Cunha de Azeredo193 (Partido Democrático 

Trabalhista – PDT), então Secretário de Planejamento. Nesse período, o Estado atravessou grave 

crise financeira marcada por atrasos no pagamento dos servidores público. Entre 1995 e 1999, 

Vitor Buaiz194 (PT) governou o Estado, médico sindicalista de uma tradicional família capixaba, 

antes havia sido prefeito de Vitória entre 1988 e 1992. Foi sucedido por José Ignácio Ferreira195 

(PSDB) que ficou no cargo até 2003.  

As eleições de 2002 marcam o início de uma “dinastia” no comando do Executivo 

estadual com a vitória de Paulo César Hartung Gomes196, que já havia ocupado cargos de 

Deputado Estadual, Federal e Prefeito de Vitória todos pelo PMDB, em 1998 havia sido eleito 

senador pelo PSDB, em 2002 muda de partido novamente, tornando-se governador pelo PSB pela 

                                                   
192 Médico.  
193 Único governador negro da história do Espírito Santo, ocupou o cargo de presidente da Rio Trilhos e Companhia 

Fluminense de Trens Urbanos no governo de Anthony Garotinho (PDT/PSB - Partido Socialista Brasileiro), e, 
em 2003, na gestão de Rosinha Garotinho (PSB/PMDB) esteve à frente Companhia Estadual de Engenharia, 
Transporte e Logística.  

194 Não regressou à vida pública.  
195 Advogado e ex-presidente da OAB/ES. 
196 Economista, iniciou na vida pública como Presidente do DCE da UFES em 1979.  
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primeira vez, reelege-se em 2006, porém de volta ao PMDB. Dadas as composições políticas à 

época fez seu sucessor Renato Casagrande197 do PSB (2010-2014) com quem rompeu em 2014, 

Hartung voltou ao governo do Estado em 2015 ainda no PMDB. 

Dentro do espectro partidário o PT e o PSB sempre foram as siglas que mais se 

destacaram dentro da esquerda, conforme vimos elegeram governadores e prefeitos de cidades 

importantes, não entraremos na seara se eles estão ainda no mesmo lugar no campo ideológico, 

porque, no Espírito Santo, apenas os socialistas brasileiros não fazem parte do governo, e outrora 

já foram aliados do atual governador. Nas últimas eleições, o PSOL, que herdou parte da 

militância do PT ligada aos direitos humanos, e o Partido Comunista Brasileiro (PCB) lançaram 

candidaturas próprias, porém juntas não obtiverem nem mesmo 2% dos votos. Nossos 

entrevistados afirmam ainda possuírem alguns amigos dentro da esquerda, contudo, como vimos, 

isso não significa necessariamente maiores aberturas políticas. 

Paralelo a essas mudanças de comando, o movimento de direitos humanos ganhou forma 

e empreendeu diversos confrontos contra o Estado e seus representantes, embora também tenha 

encontrado aí apoiadores para suas causas, por exemplo, na primeira metade do governo petista. 

Se, no princípio, confundia-se com o partido, hoje mantém distância da política partidária, com 

apenas alguns militantes atuando nessas duas frentes. 

5.2 RELATO PRELIMINAR SOBRE A ORIGEM DO CDDH-SERRA, CEDH, CADH E O 
COLETIVO FAZENDO DIREITO  

Antes de darmos seguimento em nossas análises das dinâmicas mobilizatórias no Espírito 

Santo, convém descrever de maneira geral a gênese das principais organizações envolvidas no 

movimento de direitos humanos. Fizemos isto, para não pegarmos o leitor desprevenido quanto à 

origem e os sujeitos envolvidos na criação daquelas. Destacamos a formação do CEDH, pois, a 

partir de seu surgimento, tornou-se não apenas um órgão de fiscalização e proposição de políticas 

públicas, mas o articulador da rede de militantes envolvidos com a temática em destaque. 

Apresentaremos as entidades, seguindo uma ordem cronológica das mais antigas às 

recentes. Dessa forma, começamos com o CDDH-Serra, instituído em 1987198, a partir da 
                                                   
197 Engenheiro Florestal e Advogado. Havia sido vice-governador de Vitor Buaiz em uma composição PT/PSB.  
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Comissão de Direitos Humanos (CDH), fundada em 1984, com o propósito de promover um 

debate sobre as condições de trabalho, saúde e moradia dos moradores dos bairros mais pobres de 

Serra/ES. Nesse mesmo ano, realizou-se em Vitória o III Encontro Anual de Direitos Humanos, 

organizado pelo ainda incipiente MNDH. A comissão foi uma iniciativa proposta por 

Missionários Combonianos do Brasil, ligados à Igreja Católica juntamente com populares 

engajados nas CEBs199: 

A preocupação não era apenas com o local, discutia-se também o contexto social 
e político em nível de Brasil e mundo. Entendiam a realidade vivida no 
município da Serra à época como um reflexo da conjuntura brasileira, que 
forçava as pessoas a migrarem de um lugar para o outro a procura de emprego e 
melhores condições de vida. Os membros do CDDH juntos deram início à luta 
por melhores condições de vida na tentativa de transformar a realidade violenta 
do município serrano (FERRAZ et al, 2008, p. 16). 

Suas atividades eram variadas, pois desenvolviam trabalhos de assistências social e 

jurídica, conscientização em relação à exploração dos trabalhadores e seus direitos, formação em 

direitos humanos, além de auxiliar na organização de outras entidades, por exemplo, associações 

de moradores. Dado ao seu trabalho direto com o público, rapidamente se tornou espaço para 

denúncias de violações de direitos, cometidos não só por policiais e outros agentes públicos, 

como também pelos grupos de extermínio que atuavam na região.  

Com o passar dos anos, além das atividades mencionadas acima, passou a ocupar assento 

em onze Conselhos gestores, como Conselho Interativo de Segurança da Serra (CISES) e Fórum 

Estadual de Economia Popular e Solidária. Porém, sua relação com o Estado não se resume a 

isso. Por intermédio de convênio com o Governo Federal, administra no Espírito Santo o 

Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos (PPDDH). Somam-se parcerias com 

instituições nacionais como a Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (FASE), Conectas e 

Justiça Global. À parte os militantes contratados para a execução dos programas, todos os demais 

atuam de forma voluntária. 

 A década seguinte marcou a consolidação da democracia no Brasil e a ampliação da 

participação da sociedade civil nos governos, por meio de mecanismos como audiências públicas, 
                                                                                                                                                                     
198 Nessa época, o prefeito de Serra era João Batista Mota (PMDB) que depois migrou para o PSDB, pertence ao 

grupo político de Paulo Hartung de quem foi suplente de senador em 1998.  
199 Frei Beto era o coordenador nacional das Comunidades Eclesiais de Base. 
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orçamento participativo e Conselhos gestores. Nesse ínterim, o país havia sinalizado, depois da 

Conferência de Viena, em 1993, com a criação de estratégias para garantir o respeito aos direitos 

humanos, e, nesse sentido, nasceu o Plano Nacional de Direitos Humanos que, entre outras ações 

propunha a criação de Conselhos envolvendo o tema. Nesse tempo, parte das organizações 

sociais enfrentava um conflito contra a corrupção incrustada no Estado e o crime organizado. A 

partir da eleição Vitor Buaiz, com antigos companheiros do PT no governo, movimento criou o 

CEDH que aglutinava ao redor de si a Arquidiocese de Vitória, Conselho Nacional de Igrejas 

Cristãs do Brasil (CONIC), CDDH-Serra, MNDH, OAB/ES e, em específico, a Secretária de 

Justiça. Esse foi um passo do movimento em direção à institucionalização que obrigava 

minimamente os governos a dialogarem com a sociedade civil.  

O depoimento da ex-deputada Brice Bragato200 revela um pouco do sentimento da época: 

Estava em curso à Campanha Contra a Impunidade, organizada pelas entidades 
de Direitos Humanos que estudaram diversos casos de crimes insolúveis 
ocorridos no ES, dada à conivência ou omissão das forças policiais, do 
Ministério Público e do Judiciário com os esquemas de roubos, extermínios de 
menores, crimes políticos de mando, etc. Com a chegada de Perly Cipriano à 
Secretaria de Justiça e Cidadania e com nossa constante participação nas 
Conferências Nacionais de Direitos Humanos, ganhou força a ideia da criação 
do Conselho Estadual de Direitos Humanos. A necessidade de mecanismos de 
proteção das vítimas e testemunhas já se fazia emergencial. Era corriqueiro o 
delegado de crimes contra a vida da época, buscar socorro junto ao Conselheiro 
do MNDH Isaias Santana e ao meu gabinete para ajudar na preservação das 
testemunhas. Muitas vezes elas ficavam o dia inteiro no meu gabinete até que 
pudéssemos encontrar um lugar seguro para elas, contando com a solidariedade 
de algumas pessoas que voluntariamente se propunham a tê-las em suas guardas. 
É nesse contexto que discutimos meses a fio até construir um Projeto de lei, uma 
proposta de Estatuto, de Regimento e até conseguirmos compor e chegar à posse 
do primeiro colegiado do Conselho Estadual de Direitos Humanos […]201.  

Os primeiros anos foram de duras penas, pois não tinha o apoio integral do Executivo, e 

ainda não havia estabelecido uma dinâmica de funcionamento; em outras palavras, não estava 

                                                   
200 Deputada Estadual entre 1991-1998(PT) e 2003-2006(PT/PSOL). Em 2005, desfilia-se do PT de quem era uma 

das fundadoras, para ingressar no PSOL. Também foi eleita vereadora de Serra em 1988, quando Pedro 
Bussinger, outro conhecido militante dos direitos humanos, era o candidato a prefeito.  

201 BRAGATO, Brice. Brice Bragato – Ex-presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembléia 
Legislativa e Ex-conselheira do CEDH. Conselho Estadual De Direitos Humanos. 15 Anos em Revista. Seção 
1. Depoimentos, p. 7-8, [s.d.]. Disponível em: <http://dhnet.org.br/dados/revistas/a_pdf/cedh_es_revista_ 
direitos_humanos.pdf>. Acesso em: 7 mar. 2015. 
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claro ainda se era um espaço para as demandas do cotidiano ou uma dimensão do governo. Além 

disso, os recursos financeiros e estruturais eram escassos, por consequência são poucos os 

registros dessa época, existem na maioria apenas na memória dos militantes. O CEDH consolida-

se com reuniões regulares, e passa a assumir uma postura pública de enfrentamento apenas em 

1999. Até essa época, Ana Caracoche, militante de longa data e funcionária da SEJUS, era a 

secretária executiva, permaneceu na função até fins dos anos 90, quando, em seu lugar, assumiu 

Luis Inácio Silva Rocha (Lula) filho do também militante Isaias Santana. Destaca-se também o 

fato do CEDH não ter tido uma sede própria202 até 2010, reunindo-se em salas vagas da 

Secretária de Justiça. 

Contribuiu nos anos seguintes não apenas na interlocução do governo com a sociedade, 

mas tornando-se um órgão de combate contra a Scuderie Detetive Le Cocq, e, mais 

ferrenhamente, no ciclo de confronto em torno do sistema carcerário. Todos os nossos 

entrevistados citam-no como a organização mais importante dos direitos humanos no Estado, em 

função tanto das lutas do passado, quanto das que imaginam estarem por vir. Adiante no trabalho 

deter-nos-emos com mais calma nas mudanças de estratégias e configurações do Conselho, por 

hora apenas adiantamos que houve uma diminuição das ações de rua e a adoção de um padrão de 

ação formal por meio de notas públicas, ofícios e cartas.  

Com vistas a ganhar maior agilidade no tratamento dos assuntos relacionados aos direitos 

humanos, alguns militantes históricos do movimento, dentre os quais destacamos: Isaias Santana, 

Pedro Bussinger, Vanda Valadão, Gilmar Ferreira, Ana Caracoche, entre outros, criaram em 2001 

o Centro de Apoio aos Direitos Humanos “Valdício Barbosa dos Santos203” (CADH). Em seu 

projeto inicial, funcionaria como uma entidade não de luta, mas operaria nos bastidores, dando o 

amparo legal e captando os recursos necessários à manutenção do movimento, além de promover 

formação ao público em geral204. 

Em trecho de material de divulgação do Centro percebemos esse caráter mais 

instrumental:  

                                                   
202 Em outros fatores acredito que a entrega da sede ao Conselho foi resultado das denúncias realizadas por ele na 

ONU no mesmo ano, mostrando as péssimas condições do sistema carcerário capixaba.  
203 Homenagem a um militante assassinado. 
204 Em 2010, ganhou o prêmio de educação em direitos humanos, oferecido pelo Ministério da Educação, 

Organização dos Estados Ibero-Americanos para Educação, Ciência e Cultura (OEI) e Secretária Especial de 
Direitos Humanos da Presidência da República. Além da homenagem recebeu R$25.000,00.  
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Dessa forma, o CADH tem desempenhado importante papel na construção de 
uma cultura de direitos humanos. Compreendendo que a luta pela defesa da vida 
deve envolver todos os atores sociais, desenvolvendo atividades em parceria 
com entidades da sociedade civil organizada, com o poder público e empresas 
privadas.  

Atualmente, gere o PROVITA e o PPCAAM, ambos com recursos do Governo Federal. 

Assim, além dos “funcionários” desses projetos, o CADH conta apenas com o trabalho de 

militantes voluntários para a realização de suas atividades205. Como nos disse um deles, 

“chegamos a pagar a luz com dinheiro do nosso bolso”. O CADH participa dos Conselhos 

estaduais de direitos humanos, assistência social, e do deliberativo do PROVITA e do gestor do 

PPCAAM. 

Talvez uma das entidades mais recentes engajadas na rede de defesa dos direitos humanos 

seja o Coletivo Fazendo Direito, registrada em 2012. Composta por quatorze jovens advogados, 

desenvolve atividades de suporte jurídico não só aos militantes, mas também para indivíduos que 

sofreram algum tipo de violação encaminhados pelo CEDH. O embrião da organização deu-se 

em 2008, quando alguns advogados próximos aos movimentos sociais foram solicitados a 

ingressarem com uma ação coletiva pela manutenção das quotas para afrodescendentes nos 

concursos públicos da Prefeitura de Vitória.  

Esse chamamento ativou redes formadas ainda no movimento estudantil como nos revela 

Gilvan Vitorino, um desses militantes: 

O coletivo é antigo porque nasce como o Movimento Fazendo Direito lá na 
faculdade de Direito em 2001, propriamente criado em 2002, para disputar o 
centro acadêmico da faculdade. Todos eles, meus colegas da faculdade de 
direito, de períodos diferentes, mas próximos 1, 2 e 3 terceiros períodos, pois 
tinha um movimento estudantil na faculdade que não nos agradava, pois não era 
de enfrentamento, trabalhava com as possibilidades que a direção da faculdade 
fornecia em nossa opinião aquilo era quase que um clube.  

Seus membros em sua maioria participam de diferentes instâncias da OAB/ES e Nacional, 

além de terem ocupado cadeira no CEDH na gestão 2013-2014.  

                                                   
205 Em parceria com o CDDH-Serra, Conectas Direitos Humanos e Justiça Global lançaram em 2010 um relatório 

sobre a condição do sistema carcerário capixaba. Tal documento foi financiado pela Ford Foundation, Open 
Society Foundations e Confederação Suíça. 
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De certa forma, cada uma dessas entidades que compõem o eixo estrutural da rede de 

defesa dos direitos humanos no Espírito Santo representa um momento nos ciclos de confrontos 

assim como evidencia tendências nas dinâmicas mobilizatórias, indo dos movimentos de rua 

apoiados por setores da Igreja, depois houve um refluxo da mobilização, ampliação dos espaços 

de comunicação com o governo e o início de um processo de institucionalização. A fase posterior 

foi marcada por uma maior especialização das entidades que estabeleceram parcerias com os 

governos para a execução de políticas públicas, algo ainda controverso dentro do movimento, até 

chegarmos enfim à atualidade, em que há disputas pela consolidação das conquistas democráticas 

não apenas nas ruas, mas principalmente nos tribunais. 

5.3 ESQUADRINHANDO AS AÇÕES DO CEDH 

Com o objetivo de entendermos melhor as dinâmicas que perpassam as mobilizações da 

rede de defesa dos direitos humanos, construímos categoriais analíticas com base nas decisões do 

CEDH. Assim, pudemos acompanhar quais repertórios de ação foram mais utilizados e em que 

contexto, percebendo as suas ascensões e abandonos. Isso revelou, entre outros achados, a 

tendência do movimento, na última década, em adotar uma postura de enfrentamento por vias 

judiciais, a fazer expediente de métodos com baixo custo, por exemplo, notas públicas e 

aproximação dos operadores do Direito. Reforçando nossas considerações no final do capítulo 

anterior. 

Dividimos as deliberações do conselho em treze categoriais como se vê abaixo, isso não 

significa que outras práticas não tenham sido mobilizadas, destacamos essas por serem aquelas 

que apareceram com maior frequência nas súmulas das assembleias. Recordamos que, embora 

soe um pouco arbitrário esse procedimento classificatório, seu intuito não é o de espelhar 

fielmente a realidade, mas tentar conferir ordem suficiente, para que possamos compreender 

melhor o fenômeno, captando suas tendências. 
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Quadro 1 - Ações desenvolvidas pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos do Espírito Santo 

AÇÕES CEDH206 ANOS207 

  99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
total 

% 

NOTAS PÚBLICAS 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 0 4 3 20 6.07 

FORMAÇÕES208 3 2 4 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 18 5.47 

DENÚNCIAS 4 7 4 4 2 4 2 0 8 1 8 6 2 7 2 3 64 19.45 

OFÍCIOS 2 2 3 3 0 3 0 0 4 0 4 5 4 3 3 5 41 12.46 

REUNIÕES 0 5 1 2 1 3 0 1 3 0 4 1 2 1 1 1 26 7.90 

ATOS PÚBLICOS 4 2 3 1 3 0 0 0 3 2 2 2 2 2 2 1 29 8.81 

PARCEIRAS 1 0 6 2 0 2 0 0 5 2 2 2 3 5 2 1 33 10.03 
INTERIORIZAÇÃO 
REDE 1 2 1 3 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 1 15 4.55 

AÇÕES JUDICIAIS 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 2 2 1 1 14 4.25 

VISTORIAS PRESÍDIOS 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 5 2 3 0 0 1 17 5.16 

ESTUDOS 3 2 0 1 2 3 1 0 0 1 5 0 2 2 2 1 25 7.59 

PEDH 1 0 3 1 2 1 0 0 0 2 1 2 2 1 1 1 18 5.47 

COMUNICAÇÃO 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 9 2.73 

TOTAL POR ANO 20 32 28 17 11 19 5 1 29 10 43 24 23 23 18 26 329 100 

 
Fonte: O Autor. 

Por meio dos dados apresentados acima o caráter denunciador209 do CEDH fica evidente, 

pois, desde seu princípio, em quase todos os anos, foi o tipo de ação mais desenvolvida. Isso se 

dá muito em função do fato deste articular ao redor de si uma série de entidades que desenvolvem 

trabalhos diretamente com o público em geral. Assim, enxergam no Conselho espaço para dar 

encaminhamento às demandas e procurar soluções, que, em sua grande maioria, referem-se à 

violência policial e às más condições no sistema penitenciário (tortura, agressão e estrutura). 

Existem também algumas denúncias referentes a ameaças de morte a militantes e problemas com 

o Sistema Único de Saúde. O Conselho recebe-as e promove-as, encaminhando a suas parceiras. 

Deste modo a rede ganha forma e conteúdo.  

                                                   
206 Contamos apenas as ações surgidas das deliberações do CEDH, excluindo as de suas parceiras. Assim, se 
tomarmos, por exemplo, a categoria formação, o conselho em si pouco atuou na área, mas isto não significa que 
alguma de suas parceiras não tenha desenvolvido ações neste sentido. Contudo, a sua existência aponta forte 
tendências dos modelos de ação do movimento, por isso elaboramos este Quadro.  
207 Ao todo foram analisadas cem atas entre outubro de 1999, data do primeiro registro, até julho de 2014, quando 

encerramos a coleta de dados.  
208 Embora anteriormente tenhamos comentado que as formações sejam uma estratégia do movimento, não é uma 
atribuição do CEDH dentro da dinâmica relacional das organizações.  
209 Referimo-nos à categoria “denúncia”. 
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Ofícios aparecem em segundo lugar com 41 menções nas atas, embora fosse um 

expediente utilizado desde meados dos anos 90, foi a partir de 2006 que se tornaram ferramentas 

utilizadas com frequência pelas organizações. Em suma, consiste encaminhar um documento 

formal às instâncias de governo, cobrando providência e explicações sobre determinadas 

situações, seja a exoneração de um secretário ou notícias de um preso transferido, cuja família 

perdeu contato. Destaca-se o fato da sua formalidade, haja vista ser protocolado, a garantir pelo 

menos a ciência do destinatário sobre o assunto em voga. Assim força o governo a pelo menos 

prestar atenção a sua demanda.  

Como comentamos anteriormente, não são em poucas oportunidades que o Conselho e 

suas organizações recorrem a “parceiras” para tentar solucionar uma questão. Geralmente fazem 

isso quando almejam maior impacto ou visibilidade para suas ações. Busca ajuda a entidades que 

não necessariamente fazem parte de seu leque de contato, mas que sejam capazes de contribuir no 

confronto. Por exemplo, depois de terem oficiado o governo sobre a precariedade das instalações 

do Conselho e nada ter sido feito, acionaram o Ministério Público Estadual para intervir no 

imbróglio e garantir o comprimento das obrigações estatais em relação à manutenção do CEDH. 

Ao verificarmos quem são essas parceiras, constatamos que, em sua grande maioria, referem-se a 

órgãos do Judiciário ou a operadores do Direito, sejam regionais ou nacionais.  

Tal como a primeira categoria, notamos um acentuado crescimento desse tipo de 

estratégia a partir da segunda metade dos anos 2000. Isso indica a tendência a construir arranjos 

em rede, com vistas a fortalecer os parceiros das interações. Corrobora essa interpretação da 

dinâmica mobilizatória do Conselho as ações judiciais que, embora poucas, a partir de 2006 

tornaram-se constantes, passando a dividir com as reuniões a forma por excelência de chamar os 

governos às suas obrigações, o que só pode ser levadas adiante por entidades habilitadas e 

legitimadas para tal.  

Fenômeno levemente invertido ocorre com os Atos Públicos. Amplamente utilizados nos 

anos 80 e no início dos 90, perdeu parte de sua força na última década, mas o que mais chama a 

atenção não são os números frios, e, sim, a transformação dessa modalidade de ação. Se, antes, 

tais ações apresentavam-se na forma de manifestações políticas, como passeatas e concentrações 

em frente a prédios públicos, sua existência agora é marcada por intermédio de audiências 

públicas em torno de temas específicos, caros ao Conselho, verbi gratia, o referendo do 

desarmamento. Se considerássemos nessa categoria apenas ações de conflito aberto, sua 
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incidência seria mais rara na atualidade. Podemos reparar que o Conselho atravessou um período 

de formalização de suas estratégias de ação, em direção à letra fria da lei.  

A face mediadora do CEDH faz-se vista quando observamos a categoria Reuniões, aqui 

considerados os encontros com autoridades dos Três Poderes para cobrar providências a assuntos 

urgentes. Sua funcionalidade assemelha-se aos ofícios com a diferença que, nesse caso, algum 

membro do Estado é convocado a participar pessoalmente da assembleia do Conselho, para 

prestar esclarecimento sobre temas variados. Entre as figuras que já frequentaram as reuniões 

destacamos Secretários de Justiça, Segurança Pública, Governadores e Vices. O resultado desses 

encontros são pouco efetivos, restringindo-se a promessas nem sempre cumpridas.   

Com os mesmos números da categoria acima se encontram Estudos. Computamos aqui 

todas aquelas respostas em que o Conselho precisou pedir tempo para analisar os fatos ou 

inteirar-se sobre os assuntos, pois eram novos ou os conselheiros não tinham o conhecimento 

devido para propor alternativa, comprometendo-se em oportunidade devida dar maiores 

esclarecimentos. Logo em seu princípio, eles concentravam-se em descobrir do que se tratava 

aquele espaço, quais seus limites e suas obrigações, em resumo responder à questão o que é o 

Conselho. Nos últimos anos, ficaram em volta da legalidade ou não de alguma ação.  

Dentro da categoria PEDH, levamos em consideração os debates que se centraram em 

torno do programa de direitos humanos, algo que, na última década, tornou-se mais recorrente e 

sistemático, do que em suas primeiras aparições dentro das assembleias. Se antes era um desejo 

inspirado na vontade de reproduzir em solo capixaba, diretrizes nacionais e internacionais, nos 

últimos quatro anos tornou-se uma estratégia para garantir a difusão do debate ao redor do tema 

para além da Secretária de Justiça e Ação Social, atravessando todos os níveis de governo, 

incluindo a tentativa de constituir uma secretária específica para tratar da promoção dos direitos 

humanos.   

Como vimos, uma das maiores guinadas na orientação do CEDH ocorreu em relação ao 

expediente Notas Públicas, ou seja, comunicações destinadas, em sua grande parte, ao público em 

geral, para mostrar a posição do mesmo em relação a determinados assuntos. Percebe-se que o 

ano de virada foi 2009, quando a tensão com o Estado acirrou-se e os custos do confronto 

encareceram. Trata-se de uma resposta rápida e “barata” do movimento, que vão desde 



207 
 

demonstrações de solidariedade a indivíduos, por exemplo, no caso Schecaira210 até repúdio a 

ações governamentais como a não promulgação do PEDH na íntegra. Do total de vinte 

contabilizadas por nós, 15 ocorreram nos últimos seis anos.  

Por outro lado, uma das ações que mais perderam fôlego no movimento foram 

Formações, quando o movimento promovia e divulgava iniciativas com vistas a fomentar em 

seus militantes o “espírito” de defensor dos direitos humanos e espraiar as discussões a respeito 

do tema. Algo que poderíamos incluir neste item e que se aproximaria desse objetivo são as 

“Semanas Estaduais de Direitos Humanos”, realizadas anualmente, porém não as consideramos, 

pois, a nosso ver, caracterizam-se mais como ações de divulgação do que de debate sistemático e 

contínuo que poderia levar a um maior entendimento do tema e fidelização dos militantes, 

objetivo das formações. 

Visita a Presídios foi uma medida desenvolvida pelo Conselho desde o início dos anos 

2000 em sua maioria, é resultado de denúncias feitas pelos familiares dos apenados que recorriam 

ao CEDH como interlocutor diante das instituições responsáveis pelo cárcere, entre estas, a 

SEJUS e a SSP211. O conflito entre Estado e sociedade civil no tocante ao sistema prisional 

alcançou seu ápice em 2009, porque parte considerável das denúncias referia-se ao tema. Note-se 

que houve nove assembleias ordinárias do Conselho neste ano, e, em cinco, comentou-se sobre as 

ações aqui categorizadas, inclusive com a apresentação de extensos relatórios sobre as condições 

das cadeias. Não esqueçamos que, em 2010, tais discussões chegam a uma das comissões da 

ONU, obrigando o Estado a prestar contas internacionalmente da situação no Espírito Santo. 

Contudo, repare-se significativa diminuição tanto nas “visitas” quanto “denúncias” no quadriênio 

passado, tanto que, nas atas de 2012 e 2013, quase não se fizeram menções aos presídios.  

A despeito de certas iniciativas de mobilizar no interior do Estado grupos capazes de 

organizarem centros de defesa, não se identificam na atualidade estratégias neste sentido, tais 

como seminários regionalizados ou cursos de formação instrumentos outrora usados para tal 

prática. Não à toa, grande parte das organizações que assumem papel de liderança dentro da rede 

se situa na Região Metropolitana da Grande Vitória. Apenas entre 2007 e 2009, foram realizadas 

tentativas neste sentido, mas sem grandes resultados.  

                                                   
210 Quando o Presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária pediu exoneração, porque o 

Ministério Público Federal não acatou seu pedido de intervenção no Estado 
211 Motivo por boa parte das “reuniões” comentadas nesta seção.  
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Nossa última categoria refere-se às Ações de Comunicação212 desenvolvidas para dar não 

só visibilidade às demandas do CEDH, mas também atrair novos militantes e recursos. Embora 

em alguns momentos perceba-se a importância de tal para a manutenção da mobilização e, com 

isso, busque-se a elaboração de canais de divulgação, como o portal de direitos humanos 

iniciativa em parceria com o Tribunal de justiça, elas, em geral, não duram até a assembleia 

seguinte. Isso é verificado na irregularidade com que a temática aparece aqui e acolá nos últimos 

vinte anos.  

Em resumo, não convém lermos as transformações captadas por intermédio do Quadro 1 e 

que são aprofundadas no restante do capítulo como o resultado “natural” das dinâmicas 

mobilizatórias, pelo contrário, essas mudanças de curso foram e ainda são marcadas por conflitos 

e tensões internos ao movimento. Por vezes, alguns militantes estiveram a ponto de abandonarem 

o Conselho em virtude de diferenças no modo de conduzi-las213. 

Com o quadro analítico proposto no Quadro 1, em linhas gerais, percebemos um 

momento de ruptura com antigos repertórios e a adoção gradual de um novo conjunto de 

estratégias para o confronto político a partir de 2006. O Conselho fica quase dois anos em 

período de latência, pois realizou sessão em julho de 2005, sendo a próxima somente em 

novembro de 2006. Não esqueçamos o processo de criminalização e as demais restrições 

impostas ao movimento nesse período. Cremos que, a partir daí, o CEDH e o movimento de 

direitos humanos como um todo mudou de postura, estabelecendo laços mais estreitos com 

membros do Judiciário, em especial a Defensoria Pública do Espírito Santo, e apoiando entidades 

como o Coletivo Fazendo Direito, ou seja, trouxe para a sociedade civil parte dos operadores do 

direito, uma vez que levou as lutas da rua para os tribunais.  

                                                   
212 Não confundir com o conceito de ação comunicativa de Habermas.  
213 “O conselheiro Ademir cobra novamente as questões administrativas do CEDH. Ele salienta que a questão das 

diárias até o presente momento não foi resolvida. Os/as conselheiros/as acionarão novamente o Governo e caso 
não tenha retorno ajuizarão uma Ação Judicial para garantir as condições adequadas para o funcionamento do 
Conselho” (ATA, out.2011).  
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5.4  A ESCASSEZ DE RECURSOS COMO IMPULSO À FORMAÇÃO DE REDES 

 Como vimos anteriormente, as organizações não atuam de modo isolado, mas constroem 

ao redor de si redes capazes de ampliar sua atuação e garantir maiores recursos econômicos e 

humanos para o desenvolvimento de seus confrontos. Além da aproximação com os operadores 

do direito, estabelecem laços com organizações da sociedade civil de âmbito nacional e 

internacional. Embora suas lutas se deem majoritariamente na dimensão regional, como as 

relacionadas ao sistema prisional, essas parcerias permitem acessar oportunidades políticas ou 

repertórios de ação que não lhe são próximos, ampliando suas chances de sucesso.  

Neste sentido, o MNDH e o CDDH-Serra desempenham papel central na articulação das 

redes ao redor do movimento de direitos humanos, pois dadas às suas alianças históricas, operam 

a função de construtoras de pontes entre as organizações capixabas e aquelas para além do 

Estado. Em determinados momentos, esses laços foram decisivos, basta recordarmos a 

aproximação proporcionada pelo CDDH-Serra e a AMAFAVV/ES214 com a Justiça Global e 

Conectas que permitiu que o movimento denunciasse na ONU a situação das cadeias no Espírito 

Santo, exercendo ponto de inflexão para que o Estado atendesse certas demandas da sociedade 

civil. Ainda proporcionou contato com a Pão para o Mundo215, Front Line216 e o Comitê Latino 

Americano de Defensores de Direitos Humanos, por intermédio das quais levou ao conhecimento 

do comitê de direitos humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA) as violações 

cometidas dentro dos IASES217. 

A rede é extensa, porque ainda conta com as entidades do próprio Estado, mas que não se 

enquadram dentro das lutas consideradas de direitos humanos, como nos releva Marta Falqueto 

(militante histórica e membro do CDDH-Serra): 

O movimento de população de rua, moradia, sem-terra, mulheres, LGBT, os 
Conselhos Regionais de Psicologia, Serviço Social a OAB e a sua comissão de 
direitos humanos e grupo de assuntos prisionais, com a UFES através dos cursos 

                                                   
214 Associação de Mães e Familiares de Vítimas de Violência no Espírito Santo. 
215 Entidade alemã de atuação mundial ligada às religiões protestantes, que auxilia organizações que promovem a 

justiça social. 
216 Fundação internacional de defesa dos direitos humanos sediada em Dublin, na Irlanda, dedicada a proteger os 

militantes de movimentos sociais de cunho pacifista. 
217 Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo, antiga FEBEM.  
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de História, Psicologia e Serviço Social e Direito. Ainda tínhamos uma relação 
interessante com o departamento de Economia. Tem uma rede chamada Deserto 
Verde reunindo universitários e sociedade civil de uma forma geral para lutar 
contra a desertificação causada pelo eucalipto. Com a Rede de Educação218, 
trata-se de um suporte para capacitar as pessoas que são atendidas pelo Fome 
Zero. A própria Igreja Católica é uma parceira, pois ainda temos vínculos com 
as pastorais. 

Na medida em que as organizações desenvolvem redes para enfrentarem seus opositores, 

acabam por transformarem-se, incorporando novas estratégias de ação, recursos e discursos, ou 

seja, esses laços estendem a capacidade de intervenção e pressão das entidades e dos 

movimentos. Tornam-se fiadores dos capitais de suas associadas, como se, por detrás de si, 

erguesse-se uma sombra maior do que o tamanho real da entidade. Assim, permitem que se 

imponham com maior vigor, obrigando aos desafiados atenderem pelo menos em parte suas 

reivindicações. No caso mencionado anteriormente, não era apenas o CEDH quem criticava o 

governo pelas más condições das cadeias, porém a ONU, que apontava o dedo, chamando a 

atenção do mundo para os problemas do Espírito Santo. 

A despeito das tensões internas provocadas pelos diferentes interesses que a compõe, a 

rede em si torna-se um ente dotado de características únicas, apta a falar por todos os seus 

integrantes, pois, naquele momento, tampouco era o CEDH, CDDH-Serra ou a OAB que se 

insurgiu contra o crime organizado, mas o movimento de direitos humanos do Espírito Santo 

como um todo, habilitado para falar por todos os militantes. Por conta disso, falamos nesta tese 

sobre o movimento, e não dessa ou daquela entidade. Procuramos entender a maneira como as 

organizações se articulam diante das oportunidades e restrições na definição dos enquadramentos 

daquilo que, em determinado momento, é considerado relevante para o movimento.  

Com a ampliação dos investimentos do Governo Federal nas áreas sociais na última 

década, muitas das entidades internacionais que financiavam organizações ou eram parceiras na 

execução de determinados projetos diminuíram consideravelmente a quantidade de recursos 

destinada às suas congêneres brasileiras. Inclusive, algumas dessas financiadoras são 

relacionadas a congregações religiosas, especificamente luteranas e católicas. 

Com a subida ao poder de partidos oriundos de grupos de esquerda, apoiados em seus 

princípios por setores dessas mesmas igrejas, elas não enxergam mais a necessidade de gastarem 

                                                   
218 No Espírito Santo, a entidade responsável é o CDDH-Serra.  
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seus recursos aqui, direcionando-os a outros lugares, porque identificam um cenário político 

institucional estável, com o Estado atento aos seus deveres constitucionais de erradicação das 

desigualdades e manutenção do regime democrático de respeito às liberdades civis. Dessa forma, 

os movimentos e organizações sociais precisariam menos do amparo institucional de que outrora 

precisavam, por exemplo, quando da abertura democrática. Recordemos que uma das estratégias 

principais do movimento de direitos humanos na década de 80 era amparar-se na Igreja. Essa é 

uma realidade sentida pelos militantes e que aparece com frequência nas entrevistas. Comentam 

que tinham parcerias: 

Com a Anistia Internacional, OEA, Justiça Global, Front Line e outras que 
financiavam os direitos humanos e que diminuiu muito os recursos investidos, 
porque o Brasil vive hoje a democracia e tem mais possibilidades de 
organização. Agora mandam os recursos mais para a África e outros países onde 
a organização é mais frágil. Nós tivemos uma parceria com a OXFAM219 através 
do MNDH, o CDDH teve com a Miserium e Ascesi que financiam pequenos 
projetos da sociedade civil e a Adverti uma instituição alemã que financia mais 
as coisas da Igreja. Com a Pão para o Mundo nós também já fizemos parcerias. 
Tivemos também com a CEJIL220 que assessorava as entidades para ações 
internacionais. (FALQUETO, militante histórica e membro do CDDH-Serra). 

Com a perda dessa fonte de recursos econômicos, embora os contatos tenham sido 

mantidos, possibilitando rearticulações futuras, as organizações acabaram indo em direção ao 

Estado, em busca de fontes de sustentação, que, dessa forma, assumiu o papel de “mecenas” de 

muitas entidades da sociedade civil. Porém, em contrapartida, cobra abertamente senão a 

submissão, pelo menos a adequação ao regime legal das OSCIPs.  

É de se destacar o fato de mudanças conjunturais em nível nacional, que, muitas vezes, 

passam ao largo da capacidade de mobilização, influenciarem diretamente nas suas dinâmicas de 

organização, obrigando-os a adotarem estratégias que não imaginavam. Assim, a aproximação 

das organizações junto ao Estado reflete tal dinâmica, pois com a diminuição dos recursos 

fornecidos por entidades estrangeiras, elas voltam-se para onde há fontes de financiamento, os 

projetos em parceria com os governos. Assim, a tendência identificada por muitos pesquisadores 

                                                   
219 Organização mundial que mobiliza pessoas contra a pobreza. 
220 Centro pela Justiça e o Direito Internacional. 
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nos anos 90 de “ongzação221” da sociedade civil talvez seja explicada, se focalizarmos nas 

estruturas políticas da época, assim como, nos tipos e quantidades de recursos disponíveis às 

associações. 

Ainda sobre a formação e manutenção dos laços que constituem a rede aqui em estudo, 

muitos militantes afirmam que existe uma espécie de “cumplicidade” entre as organizações da 

sociedade civil de ajuda recíproca e solidariedade. Apesar das tensões inerentes às diferentes 

interpretações da realidade desenvolvidas pelas entidades, alcançariam uma unidade mínima de 

ação. O MNDH desempenha papel central nesse trabalho de articulação, sendo a escolha 

daquelas que comporão o CEDH uma de suas maiores expressões. Embora qualquer uma seja 

apta a concorrer por uma das cadeiras, o movimento direciona aquelas mais úteis aos 

enfrentamentos do período.  

Apesar da exigência legal de eleições para a diretoria do CEDH não é incomum aquelas 

que compõem o MNDH, na maioria das vezes as de maior expressão, reunirem-se para analisar a 

conjuntura política e social do momento e, a partir daí, definir quais serão as que ocuparão as 

cadeiras da sociedade civil. Existe por detrás dessa ação um cálculo racional que favorece, por 

exemplo, em períodos de grandes disputas judiciais, o ingresso de entidades ligadas ao direito, as 

quais contribuíram para o fortalecimento do movimento, ampliando as possibilidades de vitória.  

Sobre isso trazemos um trecho das entrevistas:  

O mandato aqui é de dois anos [CEDH], esse é o último ano desse mandato 
daqui a pouco sairá um edital, estabelecendo uma agenda do processo eleitoral. 
As entidades vão se inscrever, terão que provar que são constituídas e militam na 
defesa dos direitos humanos, então estarão aptas a participarem da assembleia 
que elegera seis. Como eu te falei existe uma rede de entidades cada uma tem 
suas colegas de confiança, isto é normal, não é qualquer entidade que diz que 
defende os direitos humanos que terá acento no CEDH isto aqui é algo muito 
importante para errarmos. Não podemos colocar alguém que não seja aliado 
nessa luta. Por exemplo, nós temos o MNDH – ES e as suas entidades que se 
relacionam e que gozam de uma confiança mútua. Assim o MNDH pode ser um 
espaço prévio onde se de algum tipo de discussão acerca das entidades que estão 
concorrendo à vaga, para que uma entidade não conhecida possa ser 
apresentada, então é um primeiro momento de construção de alguns nomes 
(VITORINO, militante do Coletivo Fazendo Direito). 

                                                   
221 O fenômeno da transformação das ONGs de mantenedoras de muitos movimentos sociais nos anos 80 para 
entidades com estatuto jurídico próprio na década seguinte, o que implicou em grandes transformações no cenário 
associativo brasileiro, através das ações em parcerias com o Estado e entidades estrangeiras pode ser visto com mais 
detalhes em Haddad (2002).   
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Por meio desses enlaces, a rede não só ganha forma, mas também conteúdo, porque, com 

a entrada dos juristas como membros ativos do movimento, suas estratégias são redefinidas em 

direção aos tribunais, ou seja, as manifestações de rua deixam de ser o carro-chefe das 

reivindicações e, em seu lugar, assumem as medidas jurídicas, entre elas as ações judiciais. 

Podemos concluir que as orientações, assim como os novos parceiros do movimento não se dão 

ao acaso, pelo contrário, passam pela escolha das entidades mais respeitadas tendo em vista as 

oportunidades e restrições políticas do contexto.  

De certa forma, verifica-se ainda uma tensão latente entre as escolhas institucionais e as 

determinações estruturais na orientação do movimento. Sem dúvida, as entidades tomam suas 

decisões com base em seus valores e visões de mundo, tendo como guia o enquadramento da 

realidade que desenvolvem, porém essas não se dão em um “vazio social222”. Sofrem influência 

das condicionantes externas, por exemplo, o nível de repressão estatal no momento. Em nossa 

análise procuramos entender esse frágil equilíbrio.  

5.4.1 As fronteiras sombreadas entre Estado e sociedade civil 

Neste ponto, ainda cabem ainda algumas palavras sobre a relação entre sociedade civil e 

Estado, porque as parcerias, mesmo que pontuais com a OAB, Defensoria Pública do Espírito 

Santo e o Tribunal de Justiça, indicam certo nível de integração com essas dimensões da vida 

social, portanto não são esferas estanques e incomunicáveis. Tampouco, o Estado pode ser 

considerado como uma unidade, haja vista o Judiciário frequentemente entabular relações com as 

organizações de direitos humanos, por exemplo, em 2010, o Tribunal de Justiça, em parceria com 

o movimento, desenvolveu o Programa Ética e Transparência Eleitoral com o objetivo de cobrar 

dos candidatos compromisso com as políticas de direitos humanos e com o “jogo limpo” nas 

eleições. Assim, o antagonismo indicado pelos teóricos do consenso não é completamente 

verdadeiro.  

A partir da pesquisa empírica, podemos colocar algumas interrogações na teoria de 

Habermas (1997) de que as sociedades seriam divididas em duas dimensões incomunicáveis uma 

                                                   
222 Ou seja, espaço marcado pela ausência de valores e costumes coletivamente compartilhados.  
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composta pelo sistema. Enquanto, do outro lado teríamos o mundo da vida regido pelas ações 

comunicativas, responsáveis pela reprodução cultural e a integração social, na qual todas as 

comunicações tem um único objetivo, o consenso normativo, a respeito das normas de 

convivência. Isso porque é na interação com o Estado que os grupos sociais definem suas 

estratégias de ação, além disso, muitos aliados dos movimentos encontram-se dentro da estrutura 

estatal, por exemplo, a defensoria pública. Embora o confronto contra o Executivo seja constante, 

não podemos confundi-lo com o Estado.  

Antecipando aspectos da conclusão, podemos afirmar que o Estado não é um todo único e 

coeso no tocante aos direitos humanos, porque, com a tripartição dos poderes, o Judiciário, por 

ter como seu objetivo primordial a garantia dos direitos e o respeito à Constituição, aproxima-se 

dos defensores e de suas organizações na salvaguarda das liberdades civis e na defesa dos direitos 

sociais e coletivos. Tais fissuras são encontradas no Executivo também, como no caso do PEDH 

que, apesar de sido incentivado pela Secretária de Ação Social e Direitos Humanos, acabou não 

sendo assinada pelo governador. De igual modo a sociedade civil não é um todo homogêneo, haja 

vista os conflitos em torno da questão do gerenciamento dos programas governamentais voltados 

aos direitos humanos223. 

 Portanto, a ideia de que há um conflito permanente com o Estado não é de todo 

verdadeira. Pois dimensões constitutivas dele frequentemente apoiam a sociedade civil, pelo 

menos no Espírito Santo. Há uma tendência inegável de as organizações articularem-se umas 

com as outras com vistas à formação de redes, por conseguinte, evitam desenvolver ações 

isoladas, porque as possibilidades de êxito se reduziriam. Assim, as ações conjuntas constituem-

se uma das estratégias marcantes do movimento capixaba de direitos humanos, refletindo uma 

tendência224 da sociedade civil. 

                                                   
223 Não existe uma lógica única em nenhum dos dois lados da interação entre Estado e sociedade civil. 
224 Isto porque vários movimentos sociais, por exemplo, o de mulheres e jovens, adotam o formato de redes. Além 

disso, uma infinidade organizações também o faz, como identificou Scherer-Warren (2012).  
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5.5 A ESPECIALIZAÇÃO TORNA-SE UMA ESTRATÉGIA DE SOBREVIVÊNCIA 

Podemos identificar também como uma estratégia para aumentar a possibilidade de 

vitória nos conflitos, a divisão de tarefas, em outras palavras, a especialização das 

organizações. Isso significa que, dentro da rede, cada uma de forma particular desempenha 

um papel específico, aumentando a eficiência de sua atuação, e aproveitando melhor os 

recursos disponíveis ao movimento. Como vimos previamente, a escassez de militantes e 

dinheiro é um grande desafio a ser superado, e a adoção dessa estratégia contribui para a sua 

superação, aproveitando-os melhor. 

Essa orientação não é algo inerente ao movimento, como se fizesse parte de sua 

natureza, antes disso, trata-se de uma decisão com vistas a maximizar os parcos recursos 

auferidos pelas organizações para melhorar seus desempenhos, pois, se todas desenvolverem 

os mesmos tipos de ações, este perde em amplitude, pois deixa de atuar em várias frentes, ou 

seja, tornar-se-ia redundante, e diminuiria suas chances de êxito. Porém, se os recursos 

fossem fartos, mais entidades poderiam executar as mesmas tarefas, sem prejuízo algum ao 

movimento, visto que nenhuma área seria deixada para trás sem atenção.  

Ao longo da pesquisa de campo, identificamos, grosso modo, a presença de diferentes 

entidades, cada qual voltada a uma atividade específica. Nesse cenário, têm-se aquelas 

relacionadas ao mundo jurídico, enquanto outras desenvolvem pesquisas sociais seja sobre a 

condição da população negra, ou sobre a situação das mulheres. Em um exercício 

especulativo, tendo como pano de fundo um ambiente com recursos abundantes, talvez 

encontrássemos com mais facilidade organizações, atuando em mais de uma frente. Haver-se-

ia entidades desenvolvendo ações de apoio jurídico e pesquisa ao mesmo tempo, algo 

impensável no contexto atual.  

O melhor exemplo desse fenômeno é a criação do CADH, pois, diante de um cenário 

em que parte das financiadoras internacionais diminui sua participação, e o Estado passa a 

investigar grandes somas de verbas públicas em projetos com parceria da sociedade civil, o 

movimento de direitos humanos cria sua própria ONG para acessar tais recursos. Essa ação 

ainda carrega uma segunda razão de ser que é aliviar o conflito interno provocado pelo fato 

das entidades assumirem o papel do Estado. Isso porque, com o CADH, aquelas entidades 

tradicionais continuariam livres para enfrentar o governo sem correrem o risco de serem 
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cooptadas. Com vistas a superar tal dilema, nasce o centro de apoio em uma tentativa de 

mediar a luta com a necessidade de captação de recursos.  

A seguir retomamos o comentário de um entrevistado sobre o papel e conflitos do 

CADH para o movimento: 

As entidades e o movimento tem uma responsabilidade que é para além da 
gestão desses programas. Esses programas foram pautados pelo movimento e as 
suas lideranças muitas até já se afastaram, então temos muito cuidado com todas 
as políticas que foram gestadas a partir das nossas organizações. Através de um 
longo processo temos conseguido que se tornem uma política pública. É mais 
que uma relação de gestão e captação de recursos é uma responsabilidade com 
essa política. Nós reivindicamos e construímos essas políticas e algumas das 
nossas entidades se propuseram a fazer essa gestão técnica. As entidades têm a 
sua autonomia também, por mais que integrem uma rede para desenvolverem 
projetos e captarem recursos, então nós não incidimos sobre elas. No Espírito 
Santo, o CADH surge para dar um respaldo junto ao movimento, criado 
majoritariamente pelo velho Isaias Santana, para que fosse essa entidade de 
apoio ao movimento para captar recursos quando necessário e depois teve que 
assumir o PROVITA [...] (LULA, militante do FEJUNES). 

Então o CADH assume a função de captação e gestão das políticas públicas, liberando 

o restante das organizações dessa obrigação, permitindo-as desenvolver suas próprias ações e, 

quando necessário, enfrentar o Estado sem medo de restrições do tipo corte de verbas. Além 

disso, promove cursos de capacitação em direitos humanos, e assessora a criação de novas 

entidades, para isso basta lembrarmos seu apoio na fundação do CDDH-Sul. Podemos afirmar 

que ela é muito mais o centro administrativo225 do movimento do que a cabeça de lança dos 

confrontos.  

Seguindo a mesma linha de raciocínio, podemos entender o papel do Coletivo Fazendo 

Direito dentro da rede. Haja vista que muitas das batalhas travadas pelo CEDH e o 

movimento de forma mais ampla ocorrem no âmbito jurídico, e o amparo de uma entidade 

                                                   
225 Seu caráter administrativo fica evidente na cartilha distribuída pelo CADH. “O Centro de apoio aos direitos 

Humanos – CADH é uma entidade da sociedade civil, declarada de utilidade pública. Filiado ao Movimento 
Nacional dos Direitos Humanos – MNDH, e no Espírito Santo, é a entidade de referência do movimento no que 
diz respeito à operacionalização das ações estabelecidas nacionalmente, bem como para a articulação das demais 
entidades de defesa e promoção dos direitos humanos no estado”. “Desde a sua fundação, o CADH tem o 
compromisso de articular e viabilizar a formação de entidades de direitos humanos, prestar assessoria 
institucional e promover a organização no sentido de fortalecer a luta na promoção e defesa da vida, dos direitos 
humanos e na participação democrática em todas as instâncias e níveis, propiciando uma nova cultura dos direitos 
humanos”.  
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especializada no Direito adquire importância. Rodeado por operadores do Direito dos mais 

diversos níveis e instituições fora e dentro do Estado, o movimento, caso almejasse sorte 

melhor em suas disputas, não poderia alijar-se do suporte legal. Principalmente quando uma 

de suas maiores estratégias de ação é a intervenção em presídios, o questionamento a respeito 

da Lei de Execuções Penais (LEP) e o direito dos detidos a um tratamento decente.  

Embora, haja a proximidade com a OAB e a Defensoria Pública do Espírito Santo, é 

interessante uma entidade orgânica ao movimento capaz de operar o Direito, e, com isso, 

fazer frente aos adversários no campo legal. Dessa forma, não se corre o risco de, ao longo do 

tempo, sua direção mudar e perdê-la para o Estado como pode acontecer com as instituições 

mencionadas aqui, pois, nesse momento, são parcerias do movimento, mas isso não é uma 

certeza no futuro. Se prestarmos atenção tanto ao nascimento do CADH quanto ao do 

Coletivo Fazendo Direito, houve um apoio fundamental de militantes históricos do 

movimento, o que denota um interesse real desse nessas organizações que desempenham 

atividades quase exclusivas, uma administrativa e outra jurídica. 

Sobre o papel do coletivo: 

O trabalho do advogado às vezes é distante das entidades de defesa dos diretos 
humanos. Nós podemos debater questões no CEDH e no MNDH que não 
costumam aparecer. Aqui no Conselho nós temos uma juíza e um promotor, o 
Coletivo também tem esse saber jurídico, então ele é importante para fazer esse 
diálogo com a juíza como um contraponto. O próprio Gilmar [presidente do 
CEDH] percebe essa importância. Algumas disputas se dão a partir de uma 
autoridade previa como se a palavra do juiz tivesse maior autoridade das dos 
demais. Acredito que a presença de um membro do coletivo equilibra e faz ver 
que aquela é uma verdade dele e eu posso contestar. Apesar de que a juíza e o 
promotor tenham muito boa vontade com a matéria dos direitos humanos, mas 
poderiam ser pessoas mais vaidosas e se assim fossem poderíamos debater 
dentro do campo delas sem correr da disputa. Não é que o advogado pode 
qualificar mais ou menos, o que quero dizer é que podemos falar na mesma 
língua. Essa linguagem jurídica tem a tendência de oprimir às outras 
(VITORINO, militante do Coletivo Fazendo Direito). 

Dentro de uma visão organicista do movimento, cada entidade desempenharia uma função 

vital para o movimento e que talvez nenhuma outra pudesse fazer o mesmo com igual 

autoridade. Sendo assim, como parte das ofensivas dos direitos humanos é na base da lei, 
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cobrando judicialmente do Estado e/ou de outros adversários o respeito aos direitos 

universais, torna-se indispensável que alguma delas possua saber jurídico especializado.  

O mesmo pode ser constatado com o Observatório da Juventude destinado a levantar 

informações e realizar o diagnóstico da situação dos jovens no Estado, assim como 

acompanhar o desenvolvimento das políticas públicas para essa população. Opera como se 

fosse um instituto de investigação social do movimento, perscrutando a realidade e 

municiando a sociedade civil de dados capazes de colocar em cheque as versões apresentadas 

pelos governos. Além disso, está aberto a formular convênios com o mesmo, com vistas a 

pensar em ações que melhorem as condições de vida da juventude. Portanto, cria uma ponte 

adicional ao CADH entre o poder público e a sociedade civil.  

Sobre o potencial investigativo e questionador do Observatório comenta um dos seus 

membros: 

Temos nossas divergências, porém nada nos impede de apresentar algumas 
questões que pudessem contribuir para mudar isso. Abriu licitação para 
pesquisar o Estado Presente226 para o governo saber o que era aquela 
comunidade e o que é hoje, nada impede de nós fazermos esse mapeamento 
porque trataremos de uma questão específica de juventude, vai nos dar mais 
elementos pra poder bater no Estado no final das contas. Não se tem uma relação 
de dependência do governo, somos um instituto que trata de consultorias, não 
executamos programas (SOUZA, membro do Observatório da Juventude). 

Cabe-nos pensar qual o lugar do CEDH nessa rede de defesa dos direitos humanos no 

Espírito Santo, pois, como pudemos observar, tornou-se uma das entidades mais respeitas entre 

suas parceiras e pelo próprio governo, em função das lutas travadas nas últimas duas décadas 

contra o crime organizado e na questão carcerária. Dado o elevado número de queixas de 

violações que chegam ao Conselho e a sua disposição em encaminhar os pedidos, vemos nele o 

papel de denunciador dos desrespeitos sofridos pela população.  

Dentro da dinâmica do movimento, o CEDH recebe os relatos de violações, e, fazendo 

uso da rede de contatos, encaminha o pedido e cobra uma solução das autoridades competentes. 

                                                   
226 O Estado Presente é um programa que inicia o ciclo de instalação de uma política pública de enfrentamento da 

criminalidade com propósitos claramente definidos, fundamentada em valores, ferramentas de gestão, 
monitoramento e, sobretudo, do envolvimento de todos na promoção de uma vida melhor. Informação retirada do 
site do Governo do Estado do Espírito Santo (PORTAL DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,  
2012). 



219 
 

São inúmeros os casos desse tipo, indo de mães que não têm notícias dos filhos presos, militantes 

ameaçados de morte, até violência policial, entre outros. Além disso, sempre que há uma situação 

que demande o posicionamento do movimento, é o Conselho que se pronuncia em seu nome. É o 

órgão de denúncia e cobrança do movimento.  

Assim o CEDH, por ter a função de fiscalizar o funcionamento estatal, é hoje o maior 

canal de denúncias de violações de direitos do movimento e, dado o seu caráter híbrido, apresenta 

as condições legais de cobrar o Estado para o cessamento de tais desrespeitos. A par disso, 

assume a responsabilidade de aglutinar e orientar as organizações dos direitos humanos. 

O fato das entidades assumirem funções específicas dentro da rede não impede que 

desenvolvam outras ações. Queremos apenas mostrar que, em contextos nos quais os recursos são 

escassos, existe a tendência a uma divisão de tarefas entre as entidades, objetivando ampliar sua 

capacidade de enfrentamento e aproveitando da melhor forma possível a disposição de seus 

militantes. Essa estratégia demonstra que, embora as organizações decidam adotar esse ou aquele 

caminho de ação, tais são em alguma medida também determinados pelas condições estruturais 

da sociedade.  

Até mesmo as entidades mais antigas procuram adequar-se à divisão do trabalho social, 

basta pegar o caso do CDDH-Serra, pois, na medida em que se afastava das influências 

eclesiásticas, ampliava a sua condição de instância articuladora do movimento muito pelo seu 

papel e relevância histórica. 

Como pudemos acompanhar nas falas dos entrevistados e nas atas, com bastante 

frequência, o centro de defesa convidava os militantes e pessoas da comunidade para 

participarem de suas formações. Isso corrobora essa nossa afirmação de que, nos momentos de 

maior movimentação dos direitos humanos, ele ocupou papel preponderante, por exemplo, nas 

denúncias na ONU e na OEA, no combate ao crime organizado e agora no desenvolvimento de 

projetos e parceira com o Estado.  

A própria UFES227 acaba por enquadrar-se nessa dinâmica de funcionamento, cabendo a 

si o papel de formação de lideranças, algo que faz desde os primeiros momentos da luta por 

direitos nos anos 80 com a diferença de que hoje não atua mais diretamente nas periferias 

                                                   
227 Mais precisamente o Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, onde se destaca o curso de Serviço Social e o 

grupo de pesquisa sobre direitos humanos e juventude, violência e segurança pública entre outras pessoas, 
coordenado pela Prof.ª Vanda Valadão. Embora o reitor receba as comunicações encaminhadas à universidade, é 
a Prof.ª Vanda que opera atualmente a ponte entre a academia e o movimento social.  
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esclarecendo aos indivíduos sobre os seus direitos; agora, volta-se a cursos de extensão em 

Direitos Humanos para jovens militantes e servidores públicos, em uma tentativa de “humanizar” 

o atendimento.  

Não queremos dizer que uma entidade, em certos momentos, não possam desenvolver 

ações não costumeiras, por exemplo, o Coletivo Fazendo Direito dar um curso de formação ou o 

CDDH-Serra prestar assistência jurídica a alguma causa coletiva do movimento. O que 

sustentamos na tese é a tendência das organizações focarem-se em determinados repertórios de 

ação como forma de maximizar os recursos disponíveis ao movimento, que não são fartos. Dessa 

forma, conseguiriam atacar efetivamente em mais de uma frente de combate.  

5.5.1 “Um filho teu ao foge à luta”, a herança militante 

Ainda no tocante à formação da rede há uma peculiaridade no Espírito Santo que não 

pode ser negligenciada, a “herança militante”. Muitos dos jovens militantes possuem algum laço 

de parentesco com os militantes históricos da primeira geração, são filhos, sobrinhos, amigos da 

família, alunos etc. Pessoas que desde muito cedo passaram a ter contato com a temática e, em 

função disso, herdaram um capital social voltado à luta pela defesa dos direitos. Então, na medida 

em que crescem e engajam-se efetivamente na militância trazem consigo o “nome” e suas redes 

de contatos, fortalecendo nós antigos ou atando novos.  

Talvez o caso mais emblemático seja do militante Luis Inácio Silva da Rocha, conhecido 

como Lula. Trata-se de um dos expoentes dessa jovem geração. Sua relação com os direitos 

humanos começa logo cedo, pois seu pai, Isaías Santana, é considerado um dos militantes 

históricos mais importantes, articulador da campanha de combate ao crime organizado, e peça 

fundamental na criação do CEDH e do CADH, sendo inclusive um dos primeiros representantes 

do Espírito Santo no MNDH. Contudo, hoje não se encontra mais na linha de frente do 

movimento, posição ocupada por seu herdeiro.  

Quando perguntado sobre como se dá seu início na militância, a resposta marca bem essa 

questão da herança e do contato muito cedo com os direitos humanos:  
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Comecei muito cedo, pois meu próprio batizado me trouxe essa responsabilidade 
com esses temas, pois meu pai era engajado com a luta sindical, o movimento 
eclesial e me batizou em homenagem ao então líder sindical Luis Inácio Lula da 
Silva e, desde a minha infância, eu trago essa carga. Naquela época, o Lula ainda 
era chamado de comunista, desde a escola infantil tinha que explicar o que era à 
esquerda e a luta por direitos (LULA, militante do FEJUNES). 

Sua entrada definitiva no movimento de direitos humanos ocorre, quando, no início dos 

anos 2000, passa a ser o secretário executivo do Conselho, função que desempenhou por mais de 

dez anos, e hoje é ocupada por sua namorada. Além de participar do CADH, Observatório da 

Juventude, é coordenador do FEJUNES, conselheiro do CEDH e CEJUVE, e representa o Estado 

no MNDH.  

Podemos lembrar ainda de Camila Valadão228, sobrinha de Vanda Valadão e Pedro 

Bussinger militantes históricos, atua no Observatório, professora da UFES e membro do 

Conselho de Serviço Social, como também de Bruno Alves de Souza, ex-presidente do CEDH, 

um dos responsáveis por levar as denúncias de maus-tratos nas prisões capixabas à ONU, foi 

aluno de Vanda e com quem manteve contato muito próximo. 

Esses não são casos isolados, no Espírito Santo não é incomum encontrar “descendentes” 

que herdaram a militância como projeto de vida, o que indica, a par de todas as estratégias de 

recrutamento mencionadas, a estratégia familiar, ou seja, imbuir nos “filhos” à verve de luta e 

questionamento da realidade. Não podemos esquecer que não basta herdar esse capital, é preciso 

trabalhar na sua manutenção, acionando os contatos por intermédio da militância.  

Ao longo desta seção, procuramos compreender as estratégias desenvolvidas pelo 

movimento de direitos humanos do Espírito Santo no confronto político travado não apenas com 

o Estado, mas com adversários civis, por exemplo, o crime organizado. Tais escolhas repercutem 

diretamente na sua dinâmica interna, pois fortalecerá certas aproximações organizacionais em 

detrimento de outras, mudará a forma de encarar os desafios e reagir aos contra-ataques estatais.  

Em síntese, podemos classificar as estratégias de ação incorporadas aos repertórios da 

sociedade civil capixaba em quatro conjuntos: (a) mobilizações de rua ou públicas, quando os 

militantes organizam atos simbólicos ao ar livre com vistas a chamar atenção para as suas 

demandas ou provocar determinado debate, esperando atrair os meios de comunicação e o 

                                                   
228 Nas eleições 2014, foi candidata ao governo do estado pelo PSOL, terminou as eleições na quarta colocação, com 

21.044 votos equivalente a 1,10% do total.  
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interesse do público em geral; (b) atos formais, expressos por meio de notas oficiais publicadas 

em desagravo de alguém ou alguma entidade, utilizados para marcar a posição do movimento em 

um determinado debate, faz parte dessas ações também os ofícios endereçados aos vários órgãos 

do Estado pedindo explicação sobre um determinado assunto; (c) ações formativas, realizadas por 

determinadas entidades do movimento com vistas a oferecer uma formação mais sólida sobre 

direitos aos militantes e aos indivíduos ordinários seja mediante cursos regulares, seminários, seja 

por meio de eventos; (d) formação de redes, na medida em que se organizam em redes as 

entidades procuram encontrar nos parceiros as fontes de recursos que elas próprias não possuem, 

por consequência, ocorre o fenômeno da especialização das ações no Espírito Santo. Portanto 

internamente à rede existe um equilíbrio tenso entre a necessidade de sobrevivência e um espírito 

coletivista de luta por um mundo melhor.  

A sociedade civil não é um todo coeso, ao contrário, é atravessada por tensões e conflitos 

que, antes de destruí-la, dão-lhe forma. Aos poucos compreendemos as dinâmicas de 

funcionamento do associativismo capixaba voltado aos direitos humanos. Embora, haja a 

tendência de que o movimento de mulheres ou GLBT não se distanciem do modo de agir deste, 

não podemos afirmar que operem da mesma maneira, porque cada organização e cada 

movimento surgem em contextos com oportunidades e restrições diferentes. Além disso, a 

formação dos seus militantes não é a mesma, o que pode repercutir diretamente em seu 

funcionamento. Procuramos traçar aqui os contornos do movimento de direitos humanos 

capixaba.  

5.6 UM OLHAR SOBRE A ESTRUTURA DO MOVIMENTO DE DIREITOS HUMANOS  

Para uma melhor compreensão do movimento de direitos humanos, elaboramos alguns 

sociogramas da rede de organizações dedicadas à defesa dos direitos humanos no Espírito Santo. 

Nosso objetivo principal é fornecer uma visão estrutural das relações estabelecidas. Dessa forma, 

somos capazes de perceber mais facilmente como uma entidade se conecta à outra, ampliando o 

alcance. Trata-se de uma ferramenta auxiliar na análise das dinâmicas associativas, pois:  
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[…] el sociograma tiene por mission representar gráficamente las relaciones de 
distinto tipo, que están presentes em un momento determinado, entre un 
conjunto de actores. Aquí el sociograma (ló instituyente) se enfrenta al 
organigrama (lo instituído, lo cristalizado) de manera que aporta a la 
investigación una perspectiva de ló que está pasando en el momento presente y 
por dónde deciden los implicados de han de desarrolase las propuetas de 
actuación. Por el contrário, una de las limitaciones del sociograma, como hemos 
señalado más arriba, es su estatismo (en la acepción de estático) y su calidad 
descriptiva, no explicativa229 (GUTIÉRREZ, 1999, p.196). 

Assim, conseguimos visualizar, por exemplo, como as entidades governamentais 

posicionam-se na rede e quais as da sociedade civil que possuem mais vínculos. Se, com as 

entrevistas e análises de atas, a pesquisa ganha em profundidade, pois conseguimos encontrar os 

elementos que as unem, com os sociogramas temos uma imagem panorâmica do universo 

associativo com quase todos os nós existentes e responsáveis por dar sustentação ao movimento. 

Com a combinação dessas estratégias de pesquisa não só apresentamos o mapa organizacional de 

defesa dos direitos, mas procuramos explicar como é elaborado e transformado ao longo do 

tempo. A seguir, encontra-se o diagrama230 construído a partir das entrevistas com os militantes. 

                                                   
229 “O sociograma tem por missão representar graficamente as diferentes relações que estão presentes em um 

determinado momento, ente um conjunto de atores. Aqui o sociograma (o instituinte) coloca-se diante do 
organograma (o instituído, o cristalizado) de maneira que aporta à investigação uma perspectiva do que está se 
passando no momento presente e por onde os implicados vão decidir pelas propostas de atuação. Por outro lado, 
uma das limitações dos sociogramas, como assinalamos acima, é seu estatismo (na acepção de estático) e sua 
qualidade descritiva e não explicativa” (tradução livre do autor). 

230 O diagrama foi elaborado a partir de uma matriz quadrada com as identidades de todas as entidades citadas nas 
entrevistas. No entrecruzamento delas, marcamos 1 para presença de conexão e 0 para sua ausência, assim o 
programa gerou a imagem. Lembramos que a distância entre as entidades é relativa, e não expressam a empiria. 
O que deve ser considerado é a presença ou não de nós.  
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Figura 1 - Sociograma231 envolvendo as entidades que compõem o Conselho Estadual de Direitos 
humanos e suas parceiras mais próximas. 

 
Fonte: O Autor. 

Legenda: Trata-se da rede de organizações de defesa dos direitos humanos ativa no Espírito Santo identifica por nós. 
No canto superior esquerdo encontram-se aquelas que não pussuem vinculos ativos com outras entidades. Aquelas 
representadas por triangulos vermelhos referem-se as componentes do CEDH no biênio 2013-2014, enquanto os 
circulos verdes representam todas as demais entidades.   

Durante as entrevistas, pedimos aos informantes que citassem aquelas entidades com as 

quais as suas mantêm maior próximidade seja na moblização dos militantes, na troca de recursos, 

seja no compartilhamento de espaços comuns, por exemplo, em outros conselhos. Com base 

nessas informações, montamos o sociograma (Figura 1) que tenta dar a dimensão da rede de 

organizações dedicadas à defesa dos direitos humanos no Espírito Santo. 

Diferenciamos as conselheiras das demais, com o intuito de mostrarmos o seu alcance na 

rede. Assim, elas assumem a forma de triângulos em vermelho, enquanto as demais círculos 

verdes.  

                                                   
231 Apesar dos nossos esforços, provavelmente algumas entidades ficaram de fora do sociograma, porém estas 

representam o cerne do movimento, sem as quais a luta não teria alcançado as proporções que tomou, tal como 
nos mostraram as entrevistas, atas e notícias em periódicos. As siglas aqui utilizadas não necessariamente 
refletem as adotadas pelas organizações.  
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Podemos destacar algumas características estruturais232 da rede que marcam o 

associativismo capixaba. As entidades da sociedade civil membros do Conselho possuem uma 

quantidade maior de laços entre si do que as representantes do Estado. Pelo lado da sociedade 

civil, a que tem menos laços é a Sociedade Colatinense de Direitos Humanos (SOCODH). Já, da 

parte do governo, as que possuem mais elos nas redes são a Defensoria Pública do Estado 

(DFES) e a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), com três cada uma, número inferior 

ao mínimo da sociedade civil. 

De acordo com o que tratamos ao longo do texto, o fenômeno acima descrito não se trata 

de uma mera causalidade, mas reflete as estratégias adotadas pelo movimento com vistas ao 

sucesso. Com a baixa quantidade de recursos disponíveis, associar-se ao maior número possível 

de parceiros aparece como uma aternativa viável à sobrevivencia, porque diminui os custos das 

mobilizações, dividindo-os com as demais. Além disso, inserem-se na redes de suas associadas, 

alcançado benefícios que, por si só, não teriam como arcar, por exemplo, assistência jurídica.  

Essa afirmação ganha em profundidade, se analisarmos a seguinte fala do represante da 

UNEGRO:  

Nós somos solicitados a prestar essa ajuda às pessoas, embora a entidade não 
tenha estrutura financeira para prestar esse apoio nós temos contato com outros 
atores sociais, nós intermediamos cestas básicas para pessoas que necessitam, 
encaminhamos pessoas para formação para o mercado de trabalho, nós temos 
parcerias, por exemplo, com o centro de formação da Serra, projeto SOL que 
desenvolve mão de obra, então encaminhamos pessoas que não tem poder 
financeiro para pagar esses cursos para lá. Não deixa de ser um trabalho de 
assistência social. Consultas, ou na questão jurídica, da qual a população negra é 
muito excluída, então com as nossas múltiplas relações conseguimos atender 
esse público. Por sermos dos Direitos Humanos temos uma estreita relação com 
a Defensoria dos Direitos Humanos, encaminhamos essas pessoas para a 
assistência jurídica (NASCIMENTO, militante do movimento de negros). 

Como podemos observar, a UNEGRO dada suas características de trabalho direto com a 

população negra do Estado e no Brasil ou por manter relações com entidades dedicadas a isso, 

consegue captar as demandas presentes no cotidiano dos indivíduos, intermediando-as até 

aqueles parceiros capazes de resolver a situação, haja vista ela mesma não o conseguir. Repare-
                                                   
232 Muitos laços são realizados por um indivíduo apenas que ocupa posição-chave na rede. Por exemplo, o militante 

Lula participa ao mesmo tempo do FEJUNE, Conselho Estadual de Juventude (CEJ) e do CADH. Isso permite a 
aproximação de tais organizações.  
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se que opera uma ponte, por exemplo, entre o Movimento Quilombola de São Mateus (MQSM) 

com a Defensoria Pública/ES (DFES). Sem essa intermediação, talvez essa população não 

conseguisse tal apoio quando fosse preciso.  

O mesmo ocorre com o Observatório da Juventude (OBSJ) em relação aos grupos de 

jovens da periferia. Nesse caso, o Tamojunto (TAMJUN) que também encontra suporte na 

UNEGRO e MNDH para dar vazão as suas reivindicações tradicionalmente olvidadas pela 

mídia e sociedade em geral. Portanto, existe uma tendência das entidades da sociedade civil que 

atendem diretamente os grupos sociais a se unirem com outras especializadas, objetivando 

ganhar mais força.  

Associado ao fenômeno explicado anteriormente, apresenta-se a especialização das 

entidades. Isso quer dizer que a formação de redes favorece a uma espécie de divisão do 

trabalho associativo com cada entidade, focando suas energias em um determinado tipo de 

atividade. Dessa forma, conseguimos imaginar porque cada organização da sociedade civil 

busca tanto o apoio das outras, haja vista não conseguir desempenhar o que se propõem sem as 

demais. Cada uma é independente, porém só em conjunto são capazes de realizarem todo o seu 

potencial, impulsonando a luta por direitos no Espírito Santo. Com base no diagrama (Figura 

1), verificamos que quase todas as entidades conselheiras mantêm relação com as demais, 

indicando a necessidade para que as suas estratégias surtam o efeito desejado.  

O Coletivo Fazendo Direito (COLFAD) composto basicamente por advogados conecta-

se aos CDDH Sul e Serra, dedicados a atender pessoas vítimas de violações, além de 

desenvolverem trabalhos de formação. Mas também está próximo do CADH, que gere os 

programas goveramentais relacionados aos direitos humanos, e do MNDH, a partir do qual 

todos os grandes debates a respeito da temática são irradiados, além da interação com outros 

operadores do direito como a OAB e a Defensoria Pública do Estado. Sua pareceria com a 

Arquidiocese de Vitória (ARQVIX) e a Pastoral Carcerária (PASCAR) definem muito sua 

atuação junto aos detentos, para assegurar o respeito das garantias legais aos quais têm direitos.  

Assim, dentro da rede de defensores dos direitos humanos, existe a propensão de as 

entidades se aproximarem de outras que não executem as mesmas atividades que elas, e 

procurarem parceiras com as quais suas relações contribuiriam para seu bom desempenho. 

Grosso modo, cada qual contribui de sua maneira para a longevidade do movimento como um 

todo. Isso posto, a rede em tela aqui assumir tal formato não é um fato aleatório, segue 
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determinados padrões de interações estabelecidos pelas entidades dadas às oportunidades e 

restrições do contexto político-social no qual se inserem.  

Há que se destacar também as entidades isoladas, pois igualmente revelam 

características do associativismo capixaba, nesse caso, a Secretária de Justiça (SEJUS), 

Assembleia Legislativa (ALES) e o PT. Os dois primeiros ocupam cadeiras do Estado dentro 

do Conselho, por isso foram incluídos no diagrama, porém nenhuma entidade revelou possuir 

qualquer contato próximo com eles, muito embora o CEDH seja responsabilidade da SEJUS, 

parte integrante do Executivo do Estado. Quanto à Assembleia Legislativa, nem uma rápida 

menção foi feita sobre a sua particpação na defesa dos direitos na atualidade. Das reuniões do 

Conselho das quais participei não havia nenhum representante dela, nem mesmo um aviso 

sobre o motivo do não comparecimento de seu representante. Alguns conselheiros afirmaram 

que os deputados estaduais membros daquele colegiado nunca aparecem nos encontros.  

O isolamento do PT é um fenômeno marcante, pois parte consideravel dos militantes de 

direitos humanos, principlamente os mais antigos, revelaram que, em certo momento de suas 

trajetórias, cerraram fileiras no partido, ajudando na sua construção no Espírito Santo, porém 

atualmente não são mais filiados. Da mesma forma, foi em uma administração petista que o 

CEDH foi instalado. Esse afastamento do movimento em relação aos partidos é verificado 

também no fato de apenas o Observatório da Juventude ter uma conexão com o PSOL, e a 

UNEGRO com o Partido Comunista do Brasil (PCdoB). 

Os partidos parecem terem perdido a capacidade de representar os interesses que 

atravessam a sociedade, principalmente os referentes aos direitos humanos. Até mesmo a 

aproximação de certos conselheiros com eles gera desconfiança entre os demais membros, 

como vimos anteriormente.  

A falta de laços com o Poder Legislativo233 e a pouca intimidade com o Executivo 

explicam as dificuldades do movimento em fazer aprovar leis de seu interesse, vide o imbróglio 

envolvendo o PEDH , ou mesmo ter uma voz ativa a defender a bandeira do respeito aos 

direitos humanos na Assembleia do Estado. Isso obriga-o a inclinar para o lado do Judiciário, 

pois, os laços construídos historicamente com esse Poder permitem certa inserção no Estado, 

legimitimidade e força para as suas reivindicações. 

                                                   
233 Deputados que já foram próximos ao movimento.  
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Com vistas a entender melhor o diagrama (Figura 1), resolvemos também adotar uma 

análise diferente do mesmo, chamada de egocêntrica234. Essa análise consiste em isolar uma 

entidade com todos os laços que se relacionam a ela, diretos ou não. Isso permite visualizarmos 

melhor o papel e, porque não dizer, a função dela na rede, a medida em que identificamos os 

tipos de organizações com que se relaciona. “In an ego-centric network it is usual to disregard 

the focal agent and his or her direct contacts, concentranting only on the links that exist among 

these contacts235” (SCOTT, 2000, p. 72).  

Dessa forma, isolamos as sub-redes de algumas das entidades mais citadas como 

membros de valor inestimável para o movimento, tendo como objetivo verificar sua 

participação na rede e os tipos de parceiros que arregimenta ao redor de si. Isso porque, como 

comentamos anteriormente, o enquadramento adotado pelos movimentos sociais em relação às 

suas temáticas varia conforme os seus particpantes. 

 Na Figura 2, que segue, destacamos o CDDH-Serra, uma das primeiras organizações 

dedicadas a defesa dos diretos humanos no Estado, nascida sob os auspícios da Igreja Católica, 

fato constatado na sua relação com a Arquidiocese de Vitória e o Movimento Nacional de 

Direitos Humanos236. Além disso, contribuiu para o surgimento do CADH que, por sua vez, 

apoiou a organização de outras entidades. Além disso, podemos verificar o seu enlaçamento 

com a UFES, algo importante na década de 80, quando ambas realizavam formação nas 

periférias da Grande Vitória com vistas a promover o despertar político dessas populações. 

Podemos também perceber que os dois CDDHs ocupam posições quase que simetricas 

na rede, mantendo contatos com as mesmas organizações, e, acima de tudo, partindo da Igreja 

Católica. Assim, podemos entender porque, no início do movimento, o frame dos direitos 

humanos assumia a defesa os direitos sociais pregada pela Igreja.  

                                                   
234 O próprio programa NetDraw realiza o recorte da sub-rede a partir da organização indiciada.  
235 “Em uma rede egocêntrica é comum desconsiderar o agente focal e seus contatos diretos, concentrando-se nos 

‘links’ que existem entre estes contatos” (tradução livre do autor). 
236 Lembramos que o MNDH é fruto da articulação de entidades da sociedade civil com o apoio da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).  
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Figura 2 - Recorte da rede de defesa dos direitos humanos a partir do CDDH-Serra. 

 
Fonte: O Autor. 

Legenda: Este sociograma está ego-centrado na entidade CDDH-SERRA a mostrar sua rede de relações. O esquema 
de cores repete o da Figura 1.    

Se compararmos o sociograma anterior com o da Figura 3, que segue, representando o 

CDDH-Sul, as semelhanças saltam aos olhos. Diferenciam-se apenas pelo fato de esse manter 

laços com a Defensoria Pública do Estado e com a Pastoral Carcerária. 

Por estarem no Conselho nas últimas duas gestões, fortaleceu a presença dessas entidades 

no mesmo, muito embora já ocupassem assentos no CEDH. Em outras palavras, tornou mais 

intensa a luta pelo desencarceramento, comprovando o fato que o tipo de entidade237 dentro da 

rede influencia na definição do conteúdo do confronto.  

                                                   
237 Por tipo de entidade entendemos a sua razão de ser, por exemplo, a Pastoral Carcerária dedica-se a atender 

material e espiritualmente àqueles em condenados a restrição de liberdade.  
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Figura 3 - Recorte da rede de defesa dos direitos humanos a partir do CDDH-Sul. 

 
Fonte: O Autor. 

Legenda: Este sociograma está ego-centrado na entidade CDDH-SUL a mostrar sua rede de relações. O esquema de 
cores repete o da Figura 1.    

 
Outro aspecto revelado pelo diagrama a destacar-se é a centralidade que o MNDH, 

(Figura 4), ocupa dentro da rede de direitos humanos no Espírito Santo, haja vista ter relações 

com todas as atuais entidades conselheiras, além de outras, por exemplo, o CDDH-Serra, e a 

Arquidiocese de Vitória. Muitos dos militantes entrevistados já foram pelo menos uma vez 

representantes238 do movimento nacional no Estado. Não podemos esquecer a sua participação no 

lançamento da campanha contra a impunidade e o crime organizado. Dada à formação desse ego 

ao redor do MNDH acreditamos que, de fato, a escolha das entidades que irão compor o 

Conselho representando a sociedade civil se dá previamente em um acordo entre elas, durantes os 

                                                   
238 Representante do MNDH no Espírito Santo: Oscar Gatica, Isaías Santana, Marta Falqueto, Ademir Torres, Gilmar 

Ferreira e Luis Inácio Santana (Lula).  
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encontros do movimento nacional. Isso garante a coesão do empreendimento, verificada na alta 

densidade da rede239, como visto na Figura 1. 

Como o sociograma mostra, o MNDH consegue, por intermédio de seus inúmeros laços, 

alcançar quase todas as entidades da rede, nem que seja de forma indireta. Portanto, as 

orientações elaboradas em nível nacional, de alguma maneira, chegam até aquelas entidades 

menores que executam trabalhos diretamente com os indivíduos do cotidiano. Assim, como os 

temas mais pertinentes presentes no mundo da vida, fazem-se sentir nas organizações.  

Figura 4 - Recorte da rede de defesa dos direitos humanos a partir do MNDH. 

 
Fonte: O Autor. 

Legenda: Este sociograma está ego-centrado no MNDH a mostrar suas rede de relações dentro do espectro de entiade 
de defesa dos direitos humanos no Espírito Santo. O esquema de cores repete o da Figura 1.    

 
Uma das mais extensas sub-redes envolve o CADH e o CEJ, entidades caracterizadas pela 

presença maior de jovens, em outras palavras, os militantes da segunda e terceira geração. O 

espectro do ego dessas duas entidades combinadas atinge as duas extremidades da rede, tendo, de 

um lado, a UNEGRO e, do outro, a Sociedade Colatinense de Direitos Humanos, conforme se 

                                                   
239 Densidade é verificada à medida que as mesmas entidades se relacionam entre si, assim quanto mais laços 

comuns tiverem, mais densa será a rede.  
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observa na Figura 5. Isso significa que jovens militantes atuam em mais de uma organização, 

assim como suas demandas atravessam os debates destas.  

Percebe-se também a função mobilizadora do centro de apoio em relação a novas 

entidades, como o Coletivo Fazendo Direito e o CDDH-Sul; ademais, o fato de o CEJ 

compartilhar vários laços em comum com o CADH indica que, em boa medida, este é composto 

por jovens militantes herdeiros dos “pais precursores” da defesa dos direitos humanos no Espírito 

Santo. 

Figura 5 - Recorte da rede de defesa dos direitos humanos a partir dos egos do CADH e CEJ. 

 
Fonte: O Autor. 

Legenda: Este sociograma está ego-centrado na união dos laços do CADH e do CEJ a mostrar o alcance das  suas 
relações na rede. O esquema de cores repete o da Figura 1.    

 
Ainda gostaríamos de destacar a sub-rede (Figura 6) que apresenta a posição na atualidade 

dos laços religiosos mais estreitos com a Teologia da Libertação, de onde partiu a centelha que 

deu início ao movimento de direitos humanos no Estado. 
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Embora na atualidade muitos entrevistados sustentem que a participação da Igreja 

Católica não é mais preponderante como antigamente, identificamos sua presença na rede ainda 

associada a entidades atuantes como o Coletivo Fazendo Direitos e CDDH-SUL.  

Figura 6 - Recorte da rede de defesa dos direitos humanos a partir dos egos da PASCAR e 
ARQVIX. 

 
Fonte: O Autor. 

Legenda: Este sociograma está ego-centrado na união dos laços do CADH e do CEJ a mostrar o alcance das  suas 
relações na rede. O esquema de cores repete o da Figura 1. 

 
 

Refletindo, veremos a sua forte influência sobre a temática, envolvendo o problema do 

encarceramento que, se não é mais o carro-chefe do movimento, está longe de ser um tema 

abandoado e teve na Pastoral Carcerária sua maior motivadora. Isto, porque tanto a Pastoral 

Carcerária, quanto a Arquidiocese de Vitória continuam presentes no movimento.    

5.7 AS TRANSFORMAÇÕES DO ENQUADRAMENTO DOS DIRETOS HUMANOS 

Os direitos humanos, de acordo com os tratados internacionais, sendo o maior deles a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, são entendidos como aqueles direitos básicos 

inalienáveis a todos os seres humanos, sem qualquer espécie de distinção, sejam por etnia, opção 
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sexual, gênero, classe social etc. Uma vez que podem ser enquadrados dentro dos direitos civis, 

políticos, sociais, reconhecimento, e ambientais, a luta pelos mesmos encontra diferentes 

abordagens. Uma vez, que se torna uma espécie de denominador comum de todas as demandas 

populares é de se imaginar a existência de conflitos entre as organizações com vistas a definir de 

que forma serão mobilizados.   

A esse processo de enquadramento interpretativo executado pelas entidades ao definir o 

conteúdo de suas ações Zald (1996) chamará de frames, trata-se de representações simbólicas 

capazes de fornecer sugestões cognitivas aos desafios postos aos indivíduos em sua vida diária, 

possibilitando modos de ação alternativos para enfrentar tais situações. A incorporação de 

aspectos cognitivos na interpretação dos movimentos sociais contribuiu para entendermos as suas 

motivações, pois, para que surjam, não basta simplesmente que os indivíduos experimentem 

situações de humilhação ou privação de diretos, é preciso que sejam capazes de perceber tal 

condição, concatenando-a com o entorno do político-institucional.  

Tudo pode dizer respeito aos direitos humanos, porque, de certa forma, desde a falta de 

acesso a educação até as torturas em presídios relacionam-se às condições de existência dos seres 

humanos. No cotidiano dos movimentos sociais, alguns desses assuntos ganham maior relevância 

em detrimento de todos os outros possíveis. Assim ocorre um processo de enquadramento 

daquilo que pode ser considerado direitos humanos ou não que se chama de framing 

process.Nesta seção procuraremos entender porque certos temas, embora pertinentes aos direitos 

universais, passem ao largo das lutas travadas no Espírito Santo em favor de outros mais 

controversos. Exploraremos as tensões envolvidas nesse processo de definição do conteúdo.  

No final dos anos 60, antes mesmo do surgimento da onda mobilizatória no Espírito 

Santo, tratada aqui, já havia um debate acirrado entre os militantes de esquerda a respeito do 

enquadramento dos direitos humanos, principalmente aqueles envolvidos nos movimentos de 

contestação da Ditadura Militar. Acreditamos que tal tensão repercutiu de certa forma no 

princípio do movimento de direitos em solo capixaba, porque se os associava aos direitos 

sociais240.  

De um lado, encontrava-se um grupo mais próximo às ideias de revolução e 

transformação social através do comunismo, tendo como espelho a União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS). Para esses, direitos humanos envolvia a garantia dos direitos 

                                                   
240 Saúde, educação, trabalho, transporte entre outros.  
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sociais à moradia, à alimentação decente, ao trabalho bem remunerado, ao transporte de 

qualidade, entre outras garantias de uma vida satisfatória. Do outro lado, os principais elementos 

dos direitos universais eram as garantias políticas e as liberdades individuais, objetos a serem 

preservados. Assim, o enquadramento dava-se no sentido dos direitos políticos e civis. Tornava-

se patente uma disputa internacional pela definição dos direitos humanos, refletida também no 

Brasil.  

De acordo com Perly Cipriano, ex-preso político e militante histórico dos direitos 

humanos, o movimento levou tempo para entender que os dois modelos, antes de excludentes, 

eram complementares, e não se poderia abrir mão de nenhum dos lados, pois, do contrário, 

legitimar-se-ia alguma espécie de violação.  

Na época, havia um debate muito complicado, hoje até risível, pois, em função 
da divisão entre russos e americanos, parecia haver dois direitos humanos. Os 
soviéticos diziam que direitos sociais eram direito de comer, beber e vestir, o 
americano puxava para o lado constitucional de ter muitos partidos e imprensa 
livre, como se um tratasse dos direitos econômicos, e, o outro, político. Quando 
eu saí da cadeia, no início dos anos 80, já fazia a junção dos direitos 
econômicos, sociais, políticos, culturais e ambientais. Com o congresso em 
Viena todos se juntaram como se aqueles dois mundos se unissem. Então para 
ter os direitos humanos bastava ser. Criou-se o corolário de que os direitos 
humanos são universais, indivisíveis e interdependentes. Temos que pensar 
como isso se dá em cada país. Como tinha tratado disto na cadeia, quando saí já 
me sentia um militante em direitos humanos (CIPRIANO, militante histórico 
com forte vinculação ao PT). 

Como vimos, a Igreja Católica, por meio da corrente da Teologia da Libertação, exerceu 

grande influência sobre o movimento de direitos humanos no Espírito Santo e em todo o país, 

organizando e mobilizando muitos indivíduos. Nessa tarefa, assumiu compromisso para com os 

pobres, “ser a voz dos sem voz”. Além disso, se observarmos suas ações no sentido de politização 

das periferias para que lutassem por infraestrutura urbana, indicam uma forte tendência pela 

valorização dos direitos sociais.  

Embora as CEBs trabalhassem no sentido da politização dos indivíduos, indicando certa 

atenção às instituições democráticas, sua preocupação centrava-se na melhoria da condição de 

vida dos setores precarizados da população. Sobre esse enquadramento, nasce o movimento dos 
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direitos humanos capixaba, fortemente marcado pelos direitos sociais, fruto de sua matriz 

religiosa de esquerda.  

Não é por acaso que o CDDH-Serra, nascido do ventre da Arquidiocese de Vitória, 

procurava articular os moradores dos bairros, para que lutassem por melhoras na infraestrutura do 

lugar, com a construção de postos de saúde, escolas, saneamento básico, praças entre outros 

aparelhos públicos. Grosso modo, o movimento nascente atinha-se majoritariamente aos 

problemas cotidianos dos indivíduos, e não a discussões mais abstratas sobre as noções de 

direitos e liberdades individuais. 

Essa situação ganha forma nas palavras de uma das entrevistas, por meio das quais 

podemos perceber a preocupação com as questões sociais que a Igreja Católica infundia ao 

movimento:  

A diocese tinha uma comissão de Justiça e Paz e, dentro dela, tinham as 
comissões de direito à moradia, à saúde e educação. Essas outras três lidavam 
especificamente com os problemas mais graves que surgiam na região. Eu era da 
educação, depois migrei para a da saúde, pois fizemos uma pesquisa para saber o 
que essas pessoas precisavam, participamos do movimento em nível nacional 
que, no final, resultou na construção do SUS. Atuei também na moradia, porque, 
quando tinha mandato de reintegração de posse, nós íamos para lá fazer frente 
para não deixar as máquinas derrubarem os barracos, enquanto os advogados 
estavam na justiça tentando reverter o caso (FALQUETO, militante histórica e 
membro do CDDH-Serra). 

Neste frame, lutar por direitos humanos significava mobilizar-se para superar o abandono 

do poder público e a exploração dos trabalhadores, construir creches para as famílias de 

operários, posto de saúde no bairro, moradias populares para os migrantes e escola para todos. 

Questões hoje importantes para o movimento, por exemplo, a questão carcerária, na época não 

era considerada como relevante. A partir daí percebemos a constante transformação dos 

enquadramentos, pois atualmente o problema da habitação não é nem mencionado nas 

assembleias do CEDH, passa longe dos direitos humanos. Não quer dizer que tenha desaparecido, 

provavelmente tenha sido incorporado por outros movimentos.  

Na entrada dos anos 90, o movimento já estava consolidado principalmente com o apoio 

do MNDH, contudo havia um debate interno sobre a orientação da luta, onde já se sinalizava uma 

mudança drástica no entendimento dos direitos humanos vistos como a defesa dos direitos 
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instituídos na Constituição e o respeito à vida. O MNDH continuou atento aos problemas 

cotidianos, porém dados os elevados números de homicídios e mau funcionamento do Estado, o 

movimento passou a buscar a combater o crime organizado.  

Isso não significou o abandono completo das lutas por direitos sociais, mas diante do 

novo enquadramento de busca pela probidade das instituições estatais, aqueles perderam espaço. 

Começa-se uma campanha de decantação do serviço público, procurando identificar os culpados 

pela corrupção endêmica nos Três Poderes, pois a usurpação do Estado não se limitava ao 

Executivo, o crime tinha seus representantes também no Judiciário e no Legislativo. Contra isso, 

o movimento organizou-se, e procurou construir uma rede de parceiros que pudessem contribuir 

no confronto. Essa virada fica evidente quando analisamos as atas do período. 

Tomou-se conhecimento da reunião de lançamento do fórum permanente contra 
a violência e a impunidade coordenado por sete entidades, e a campanha “Reage 
Espírito Santo” com as propostas de: I- presença da Comissão Parlamentar de 
Inquérito do Narcotráfico no ES; II – desarquivamento de processos envolvendo 
o crime organizado; III – pedido de intervenção da Polícia Federal no Estado . 
[...] A comissão de direitos humanos da Câmara dos Deputados virá ao Estado 
tomar depoimentos sobre o crime organizado (ATA, nov. 1999).  

Isso demandou o desempenho de muita energia por parte do movimento, pois o adversário 

estava em quase todos os lugares da disputa política, inclusive na rua, não na forma de um 

movimento organizado, mas por meio de grupos de extermínio, ameaçando a integridade física 

dos militantes. Alguns temas tentaram competir para se enquadrarem dentro da luta pelos direitos 

humanos, como a questão agrária e de gênero, porém havia pouco espaço, pois as estratégias, os 

recursos e os esforços, como pudemos acompanhar nas atas e nas falas dos entrevistados, eram 

direcionados a enfrentar o crime.  

Este pessoal do crime organizado além de estar em pontos estratégicos, por 
exemplo, a Secretária de Obras e Planejamento, até para saber onde o Estado iria 
desenvolver para essas famílias comprarem barato e depois venderem caro, 
começou a se infiltrar na Secretaria de Segurança e no sistema prisional porque 
era ali que se planejavam os crimes e faziam todas as jogadas. Quando essa 
comissão241 começou a identificar várias pessoas da segurança pública 
envolvidas com a estrutura criminal. Nós começamos a intensificar a luta e esse 

                                                   
241 Comissão criada a partir de membro do Fórum Reage Espírito Santo.  
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delegado que chegou identificou na morte do Jean e outras pessoas a 
participação da UDR que era uma parceria da Scuderie Detetive Le Cocq que 
possuía vários juízes, promotores, delegados e policiais. Fomos descobrir que 
mortes de muitas lideranças, inclusive de lideranças de sindicatos rurais tinham 
participação deles, lideranças urbanas e políticos também foram mortos 
(SANTANA, militante histórico, ligado ao movimento negro e à Igreja 
Católica). 

A violência estava na ordem do dia do movimento e de suas organizações, os atores antes 

preocupados com creches nas periferias, agora se voltavam para o combate aos agentes 

criminosos infiltrados no Estado, ao passo que a Scuderie Detetive Le Cocq enfraquecia e era 

posta completamente na ilegalidade. Dois temas começam a ganhar destaque no início dos anos 

2000, a saber, o sistema penitenciário e o Plano Estadual de Direitos Humanos na disputa por 

definir o conteúdo do movimento.  

O primeiro deles, indubitavelmente fora o grande carro-chefe do movimento na entrada 

do novo milênio, com a consolidação do CEDH, como o maior canal de denúncias às violações 

dos direitos, muito em função da sua proximidade com a Pastoral Carcerária. Começam a receber 

dezenas de queixas de maus-tratos e torturas dentro das cadeias e passam a dedicar-se quase 

exclusivamente a verificar a condição delas e cobrar do Estado políticas públicas que não só 

melhorassem a situação dos presídios, mas desenvolvesse alternativos ao encarceramento.  

Havia tão pouco espaço para debates diferentes e a introdução de novas discussões, assim 

o conselheiro Bruno Alves de Souza colocou, como condição para assumir a presidência do 

Conselho para a gestão 2009-2010, a necessidade de diversificar as discussões dentro da rede 

para além do sistema prisional e, para isso, dever-se-ia desenvolver entre os conselheiros um 

entendimento compartilhado do que são os direitos humanos. Para tanto propôs retomar a 

discussão sobre a criação do Plano Estadual de Direitos Humanos. 

Apesar da tentativa de fazer do Conselho um espaço amplo de discussão de direitos, isso 

não se concretizou plenamente, pois, na memória de quase todos os entrevistados, as maiores 

marcas dessa gestão foram as denúncias na ONU sobre as condições precárias das detenções no 

Estado e o fim das “prisões de lata242”. Em uma ou outra reunião, alguns conselheiros chamavam 

atenção para problemas, por exemplo, do sistema de saúde público ou da violência contra 

                                                   
242 Modo como ficaram conhecidas às prisões de containers.  
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homossexuais, contudo nunca chegaram a ser enquadrados como assunto dos direitos humanos, 

tendo, como no caso da saúde, de procurar espaço em Conselho específico.  

Se tomarmos apenas os pontos de pauta das atas entre os anos 2009-2010, em sua grande 

maioria o tempo foi dedicado a relatos sobre visitas ao sistema prisional, a receber denúncias de 

violência policial e a programar a semana estadual de direitos humanos. Vez ou outra, algum 

assunto extraordinário aparecia. O único espaço possível para o novo eram os informes, quando 

cada conselheiro tem a palavra para comentar algo de seu interesse e relevante ao Conselho. 

O trecho a seguir dá o tom do modelo dos assuntos debatidos dentro do CEDH e, por 

consequência, das ações do movimento de direitos humanos:  

Os/as Conselheiros/as, apesar de algumas ressalvas, avaliaram positivamente a 
reunião extraordinária do CEDH que contou com a presença das Diretorias de 
Ressocialização e de Saúde Prisional e do Núcleo de Direitos Humanos da 
Secretaria de Estado da Justiça, ocorrida no dia 24 de maio de 2010, no 
Auditório da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Espírito Santo. Foram 
destacadas questões como a pouca abrangência dos Programas desenvolvidos; o 
distanciamento dos Programas com a realidade detectada nas inspeções 
realizadas por membros do Conselho; e a dicotomia entre a política 
desenvolvida por esses setores e os procedimentos operacionais aplicados no 
Sistema. Também chamou a atenção dos/as Conselheiros/as a situação do 
trabalho exercido dentro das Unidades Prisionais. Pelos relatos e experiências 
vividas nas inspeções há evidência de que a remuneração está muito abaixo do 
mercado e as condições de trabalho são inadequadas. Outra questão que mereceu 
destaque do Conselho foi a falta sistemática de medicamentos básicos nas 
Unidades, contrariando a situação exposta pela Diretoria de Saúde Prisional, 
sendo que em inúmeras vezes familiares tem que levar medicamentos para os 
presos (ATA, jun. 2010).  

A situação no sistema presidiário monopolizou as falas dentro do CEDH nesse período e, 

apesar dos avanços conquistados nos últimos anos ainda possui grande destaque entre os 

militantes, haja vista uma vez por mês realizarem visitas às unidades prisionais, além de 

continuarem recebendo algumas denúncias de presos que sofreram situações de humilhação no 

cárcere por parte de agentes do Estado. Porém, no quadriênio passado, a maior razão de ser do 

movimento esteve na reconstrução do PEDH que canalizou para si quase todos os recursos do 

movimento.  

Como todo ciclo de confronto, a luta por transformações no sistema carcerário perdeu 

força, dando espaço para que novos debates tomassem a cena, e redefinissem o frame dos direitos 
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no Estado. Da mesma forma como a defesa dos direitos sociais ocupou as mentes dos militantes 

no final dos anos 80 e foi substituída pelo crime organizado, agora quem passava a definir os 

direitos humanos era a necessidade de construção e aprovação do PEDH e PEEDH.  

Nas duas últimas gestões, o Conselho encontrou alguns antigos aliados ocupando cargos 

no governo. Por causa disso, esperava-se por parte de todos um clima mais favorável à 

construção dos programas, contrário ao que haviam sido os oito anos anteriores, porém a 

realidade se mostrou adversa. Ao longo da pesquisa de campo, percebemos que grande parte dos 

recursos do movimento foi utilizada na elaboração dos planos de direitos humanos, na pressão 

por sua assinatura e na cobrança pela revisão dos itens publicados pelo Executivo e que 

distorciam a proposta original. Travou-se um confronto duro com o Executivo.  

A dinâmica do conflito acaba por definir o conteúdo do frame como pudemos observar, 

pois, conforme o enfrentamento avança, mais o movimento é obrigado a debater sobre o assunto 

na procura de estratégias e ações capazes de efetivar o que se demanda. Sobra, assim, pouco 

espaço para que novos temas sejam incorporados, e possam dominar os interesses das 

organizações. Apenas quando o ciclo entra em um período de enfraquecimento, motivado pelas 

vitórias, ou pelo excesso de restrições é que se abre uma brecha para sua reformulação.  

Os programas em direitos humanos tornaram-se literalmente caros ao movimento, porque 

foram produzidos a partir das conferências municipais de direitos humanos, obrigando aos 

militantes o trabalho de mobilização e esclarecimento do que se tratava ao público em geral. Por 

isso o texto assinado pelo governador, suprimindo vários itens considerados importantes às 

organizações, gerou muito conflito, haja vista ser uma “versão mutilada” e que em poucas coisas 

refletiam os recursos despendidos.  

Dentro do cálculo das entidades, a construção de políticas públicas tendo como referencial 

os planos de direitos humanos seria uma das maiores conquistas das mesmas, pois contribuiria de 

forma decisiva na desconstrução do senso comum sob essa bandeira. Além disso, difundiria na 

base social, por meio da educação formal, a temática dos direitos e o respeito à vida, algo que 

poderia impactar decisivamente o futuro do movimento, ampliando o leque de possíveis 

militantes. Contudo, tal estratégia sofreu severas restrições por parte do Estado, pois, na medida 

em que homologasse os planos, ver-se-ia obrigado a respeitá-los ou poderia sofre sanções legais. 

Isso porque os direitos humanos passariam a ser um tema transversal nas políticas públicas, 

levados em consideração desde a saúde até a segurança. Para um Estado marcado pelas violações 
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dos direitos mais básicos tratar-se-ia de uma mudança significativa e complicada para qualquer 

gestor público; por essas razões, afastam-se dos planos. 

A elaboração de um plano visando à consolidação dos direitos humanos não é algo novo. 

Remonta a meados da década de 90, influenciado pelas propostas do governo federal de 

elaboração de uma série de ações voltadas a garantir o respeito aos direitos universais dos 

cidadãos. Embora em vários momentos tenha aparecido na pauta do movimento, nunca encontrou 

as oportunidades necessárias para seu desenvolvimento e também porque os enquadramentos 

adotados não o favoreciam.  

Diante de um contexto com menos restrições e pessoas a priori mais afeitas à temática, o 

assunto voltou à tona tornando-se o mainframe do movimento, pois todas as ações, de certa 

forma, eram pensadas a partir desses conjuntos de ações. As entidades tinham interesse na sua 

aprovação, pois, como vimos, traria um sopro de renovação às organizações, contribuindo para 

desfazer interpretações equivocadas dos direitos humanos. 

Sobre as batalhas envolvendo a construção do PEDH  comenta um dos entrevistados: 

Uma das coisas que CEDH fez foi jogar o primeiro plano. Fomos com o Isaias 
duas vezes, mas nunca conseguimos conversar porque isto é política de governo, 
significa dizer que os direitos são para todos é cumprir todas as políticas. Como 
vai fazer isso? É muito difícil. Quem se anima a assinar? Ninguém. Porque é 
muito difícil de cumprir. Nosso objetivo é que todos tenham seus direitos 
garantidos. O Estado não consegue fazer isso. Para assinar você tem que estar 
convencidos que isto tem de ser cumprido (CARACOCHE, militante histórica, 
atualmente vinculada à SEJUS).  

Acreditamos que os debates em torno do PEDH continuaram na ordem do dia do 

movimento por algum tempo, haja vista sua publicação parcial não ter atendido aos anseios da 

sociedade civil que o elaborou, e o frame marcado por um forte apelo legal continuará até ser 

substituído por algum outro que mobilize as atenções das entidades, levando-as a devotarem seus 

recursos.  
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5.8 OS CONFLITOS INTERNOS NA SUSTENTAÇÃO DOS FRAMES 

Sobre os desafios a serem encontrados pelo movimento para o futuro, os informantes 

comentam a necessidade de o Conselho reassumir o seu papel de dínamo da sociedade civil, 

problematizando o cotidiano e incorporando novas temáticas ao debate dos direitos humanos, 

com vistas à efetivação da cidadania plena. Assim, questões envolvendo o movimento 

quilombola do Norte do Estado, a situação das mulheres, movimento GLBT e o extermínio da 

juventude negra passariam a povoar efetivamente os debates, alargando o enquadramento dos 

direitos humanos.  

Não tem mais como pensar as entidades com a cabeça da década de 80. Talvez 
as manifestações de junho tenham dado esse recado que do jeito que as coisas 
estão a sociedade não quer. Isto não é só um recado para o governo, mas para as 
organizações da sociedade civil também. O movimento sindical e os populares 
precisam reencontrar suas identidades (SOUZA, membro do Observatório da 
Juventude). 

Em um cenário futuro é de retomamos isto com pressão e denúncia, pois sem 
isso não conseguimos que nossas propostas sejam implementadas. Talvez essa 
negligência do governo do Estado seja por sacar que o Conselho não tem mais 
força de desgasta-lo e força-lo a ceder. Haviam forças internas ao governo que 
não queriam o programa, pois os fundamentalista se manifestaram e ele acabou 
sucumbindo. Se o CEDH estivesse em um patamar de legitimidade que outrora 
tinha, acredito que ele não hesitaria em assinar o programa. Essa legitimidade se 
faz com trabalho, é preciso fazer as pessoas verem no Conselho essa trincheira, 
ver o CEDH como um órgão capaz de enfrentar questões complexas. Tudo que 
era complexo elas encaminhavam para o Conselho, até o judiciário ouvia a nossa 
opinião (LULA, militante do FEJUNES). 

A explicação para a baixa renovação dos quadros e simpatizantes do movimento talvez 

esteja nesse fenômeno de distanciamento das bases e fixação em apenas um tema de confronto, 

dificultado o alargamento do frame de direitos humanos. Por isso, os indivíduos vão procurar em 

outros movimentos ou atividades associativas a vazão das suas demandas. Como pudemos 

acompanhar nas falas dos entrevistados acima mencionadas, as próprias organizações 

reconhecem tal limitação.  
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Na última década, o movimento limitou-se a debater exclusivamente com o Estado, 

principalmente questões oriundas do cárcere. Isto o levou a afastar-se de problemáticas que vão 

muito além do Estado, e encontram-se enraizadas na cultura local em seus valores e costumes. 

Algo presente, por exemplo, no movimento de mulheres que, embora cobre a efetivação de 

políticas públicas específicas às mulheres, não abre mão do debate sobre o papel delas na 

sociedade contemporânea com vistas a superar a dominação masculina. O movimento de direitos 

humanos, por sua vez, ainda é muito tímido para debater, por exemplo, as bases do direito, 

questionar a legitimidade das leis e a capacidade delas em garantir a integridade física e moral 

dos indivíduos, fixa-se apenas na busca pelo cumprimento do direito estabelecido.  

Isso fica mais nítido, quando pegamos a fala de dois entrevistados243 que tratam da 

abolição das prisões, e relatam não haver espaço dentro do Conselho para levantar tal discussão, 

pois temem causar desconforto aos demais conselheiros. Portanto, o horizonte de ampliação de 

inovações legais encontra-se selado pelo enquadramento estreito dos direitos humanos 

desenvolvido pelo movimento nos últimos anos. Com vistas ao processo de especialização das 

entidades, há pouca esperança de grandes debates, a menos que haja alguma transformação de 

vulto nas oportunidades políticas que levem o movimento a repensar as bases onde atua. 

5.8.1 Estranhos no ninho 

Com a escolha do deputado federal Marcos Feliciano (Partido Social Cristão (PSC) /SP) 

para a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, em 2013, abriu-se 

uma janela de oportunidades para que pessoas ligadas a denominações religiosas neopentecostais 

aproximassem-se do Conselho com vistas a integrá-lo. Contudo, os militantes frearam esse 

                                                   
243 “Tem resistência do Judiciário e o Poder Público não é nem um pouco favorável a esta ideia. Talvez o único órgão 

favorável a esta tendência criminológica seja a defensoria, pois o nosso enfoque não é encarcerar, porém tirar de 
lá. Há uns 1500 anos já se encarceram e nunca deu certo porque não pensar a estratégia de desencarcerar” 
(PEREIRA, defensor público). E “Da mesma forma que a gente se admira que um dia houvesse açoite ou Lei do 
Talião, um dia nós vamos olhar para trás e admirar que um dia houvesse pena de prisão, que a humanidade usou 
do expediente de prender pessoas. As pessoas que estão fora ouvem um discurso, mas elas não sabem o que estão 
dizendo, isto é uma ideologia, esconde uma realidade que as pessoas não conhecem. A prisão é uma aflição 
insuportável, além disso, não se presta para aquilo que se diz, diminuir os conflitos e, com o fim da prisão, nós 
teremos uma sociedade melhor, com a sua manutenção além de não termos esta sociedade melhor, estamos 
construindo violações dos direitos humanos enormes” (VITORINO, militante do Coletivo Fazendo Direito). 
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movimento, pois tinham receio que, uma vez dentro do Conselho, quisessem fazer uso dele para 

reforçar suas teses religiosas, impondo-as ao Estado. Nas palavras de um dos entrevistados: 

“direitos humanos, não é lugar de proselitismo”.  

Essas tensões com o universo religioso também se manifestaram quanto à Igreja Católica; 

apesar de uma forte ligação com setores considerados mais progressistas, o movimento, à medida 

que ganhava corpo, procurou afastar-se dela, acionando-a apenas quando necessitava sua 

parceria, pois, embora a noção de respeito e promoção da vida os unisse, as estruturas de 

organização internas e hierarquias afastavam-nos, já que o movimento defendia a horizontalidade 

das decisões244. Isso para evitar que um não se confundisse com o outro.  

Os partidos também tentam exercer influência sobre as orientações do movimento, 

principalmente aqueles posicionados mais à esquerda do espectro ideológico. Estes, seguindo a 

velha tese de ocupação dos espaços públicos com vistas à hegemonia, usam determinadas 

entidades como escudos para defenderem suas visões de mundo, assim como procuram aparelhar 

o Conselho para atacar ao governo. 

Separamos dois trechos que indicam a tensão envolvida com a participação dos partidos 

dentro do movimento e no Conselho: 

Então acabamos blindando o FEJUNES, até pessoas que tentaram se promover 
através de disputas partidárias, foram repelidas, pois não havia espaços para eles. 
As disputas aconteciam, mas eram no nível das ideias do movimento. O fórum 
começou com a participação demais de 70 ou 80 pessoas, fazíamos reuniões 
com diversas formas de pensamento e históricos de militância. Por diversas 
questões o grupo foi se definindo como um coletivo, em função da semelhança 
de ideias que proporcionou a nossa atual dinâmica de atuação. Por isso aquelas 
que estavam ali apenas para fazer disputa partidária foram saindo. Hoje até 
fazemos uma tentativa de chamar os partidos para dentro, acreditamos que são 
importantes. É muito ruim essa negação dos partidos. Talvez essa forma como 
organizamo-nos não chame muito a atenção dos partidos (LULA, militante do 
FEJUNES).  

Outra coisa que nos divide um pouco são nossas opções partidárias. Alcançam. 
As pessoas às vezes podem desconfiar da militância das pessoas que possuem 
uma opção partidária diferente, é algo frequente, ao mesmo tempo vemos 
pessoas que conseguem trabalharem unidas sem levar isto em consideração, mas 

                                                   
244 O mesmo espírito de laicidade também estava na formação do Partido dos Trabalhadores incentivado pelas 

pastorais. 
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aqueles que não conseguem às vezes não se juntam em uma mesma demanda 
por conta disto (VITORINO, militante do Coletivo Fazendo Direito). 

A filiação partidária não é bem vista pelos demais conselheiros que identificam nesses 

militantes interesses outros que os do movimento, e procuram isolá-los para que o mesmo não 

perca o seu “foco”, ou seja, para não haver desvirtuamento do enquadramento estabelecido. Essas 

tensões às vezes alcançam o limite do bom senso, quando militantes historicamente identificados 

com certos partidos são vistos com desconfiança pelos parceiros, principalmente quando tais 

agremiações encontram-se no governo. Há uma espécie de perda de legitimidade das falas destes, 

tal como fossem traidores da causa.  

Contudo, é um tanto quanto contraditório esse afastamento dos partidos, pois, se nos 

lembrarmos do passado, tanto o movimento de direitos humanos quanto o PT nascem do mesmo 

caldo social na década de 80. Então, algo que era positivo, a proximidade com os partidos, hoje é 

visto como motivo de desconfiança, embora alguns militantes ainda sejam filiados a partidos.  

A fim de entendermos as transformações pelas quais passou o frame do movimento de 

direitos humanos no Espírito Santo, compararemos dois momentos históricos distintos, com o 

objetivo de identificarmos as diferenças entre ambos e compreendermos os seus porquês. Não 

significa que um período tenha mais importância que outro, realizamos a distinção com vistas a 

lançarmos luz sobre as dinâmicas internas ao movimento. Essa análise porá de um lado o 

movimento ainda em seus primeiros passos na década de 80, fortemente influenciados pela Igreja 

Católica, e, de outro, o momento atual mais próximo aos operadores do direito. 

5.8.2 No interior do movimento 

Fazendo uso da reconstrução histórica já esboçada anteriormente, tentaremos explicar as 

estratégias adotadas pelas organizações, assim como, os tensionamentos que deram forma ao 

enquadramento do conteúdo dos direitos humanos à época. Entraremos nas fábricas do 

associativismo civil na busca pelos elementos que o definem. Ao mesmo tempo, compararemos 

com o frame dominante na atualidade, com vistas a identificar suas influências. Então com base 
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nesse material, proporemos explicar quais fatores tendem a predominar na definição dos 

conteúdos dos movimentos sociais.  

Como vimos, o movimento de direitos humanos na Grande Vitória, em seus primórdios, 

visava basicamente a garantir o acesso de parcelas da população excluídas da assistência do 

Estado aos serviços públicos. Portanto, os direitos humanos carregavam um forte apelo pelas 

questões dos direitos sociais, entre essas, construção de postos de saúde, universalização da 

educação, expansão do saneamento básico, melhores salários e condições de trabalho etc. 

Serviços indispensáveis à vida digna, porém negligenciados a contingentes consideráveis da 

população metropolitana. Em outras palavras, direitos humanos eram questões de justiça social. 

Recordemos que, nessa época, o movimento nasce sob os auspícios da Igreja Católica 

que, por intermédio de suas comunidades de base, mobilizava os indivíduos para se organizarem 

e lutarem por seus direitos. Realizava um trabalho de conscientização, ou seja, mostrar que a 

situação por eles enfrentada cotidianamente não era natural, porém uma violação de direitos 

básicos, garantidos por tratados internacionais. Nessa onda, nascem as primeiras organizações de 

defesa dos direitos humanos que darão a linha ideológica e de ação do movimento por muitos 

anos, embora o elevado número de restrições ao associativismo estabelecido pelo Regime Militar, 

que começava a dar sinais de desgaste, incentivando o desafio de entidade da sociedade civil. 

A forma mais eficiente e, por que não dizer (?), prudente de afrontar o Estado era ser 

resguardado pela Igreja que fornecia a assistência jurídica necessária por meio da Comissão de 

Justiça e Paz (CJP). Então esse laço inicial não apenas garantiu segurança aos militantes, mas 

também lhes emprestou o conteúdo ideológico que serviria de base para justificar sua luta.  

Destacamos como elemento-chave na definição do frame os diferentes tipos de 

organizações que compõem a rede e a interpretações da realidade produzidas por elas, a partir daí 

pode haver conflitos entre elas com vistas a orientar o sentido das ações e o conteúdo do 

movimento. Nesse momento inicial, embora não houvesse grandes divergências quanto ao frame, 

porque todos acreditavam que a defesa dos direitos sociais era o alvo principal das entidades, o 

conflito instalava-se quanto à hierarquia e à autonomia dos militantes, porque a Igreja Católica 

exercia forte influência não apenas sobre o CDDH-Serra, mas sobre o movimento como um todo. 

Por conta disso, as decisões em relação às estratégias de ação dependiam de sua aprovação. A 

tensão dava-se, pois parte da militância, embora criada dentro das CEBs, também tinha uma 
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militância nos sindicatos e no movimento estudantil, que adotavam em sua maioria uma prática 

de decisão horizontal, contrária a hierárquica da Arquidiocese.  

Esse tensionamento pode ser observado nos dois trechos a seguir:  

Então fundamos a Comissão de Direitos Humanos que era da igreja. Qual era o 
seu principal objetivo? Ser a voz dos sem voz. Ainda era época de ditadura, 
muitas categorias não tinham sindicatos, extermínio de crianças e adolescentes. 
isso era baseado no Evangelho de João: “Vim para que todos tenham vida e vida 
em plenitude” (João 10:10). Nos primeiros momentos fazíamos somente 
formação com lideranças da igreja, associações de moradores que estavam 
nascendo e algumas pastorais. Nosso principal objetivo era fazer a denuncia 
sendo a voz dessas pessoas (FALQUETO, militante histórica e membro do 
CDDH-Serra). 

Todas as pessoas que conheci se constituíram no processo e nesse a diretriz de 
aproximação de criação de unidade entre os movimentos foi muito forte então 
quando o surge o Centro de Defesa de Direitos Humanos (CDDH), nós achamos 
que era paralelismo porque todas aquelas lutas que as pessoas que queriam 
formar o CDDH se propunham outras pessoas já realizavam, então dentro da 
diretriz da unidade a gente achava que era fracionamento, que era a igreja (olha 
que éramos católicos) querendo criar um espaço próprio sob sua orientação para 
fazer movimento, fomos contra, pois todas as lutas expressam a luta por direitos, 
no campo do trabalho, social, cultural da cidadania então eram lutas por direitos 
caros como humanos que somos. Então foi um alerta sobre o surgimento do 
centro de defesa. Nós não viemos daquela vertente que tem o padre que fala para 
ir à reunião, nos viemos de um movimento estudantil (VALADÃO, militante 
histórica ligada à UFES). 

No primeiro fragmento podemos observar a citação a uma passagem da Bíblia mediante a 

qual se evidencia a influência da religião na definição do conteúdo dos direitos humanos dentro 

do movimento, deixando claro que o enlace com a Igreja exerceu poder sobre as orientações das 

organizações. Já no segundo fragmento, os conflitos saltam aos olhos, porque a autoridade 

religiosa apesar de crucial para a consolidação da luta acabava por determinar também aquilo que 

era válido ou não para os militantes. Em um contexto de ebulição a constituição da rede era um 

exercício complexo. Com o passar dos anos esse afastamento revelou-se inevitável245.  

                                                   
245 A mesma entrevistada comenta que, até hoje, mesmo em espaços partilhados, a Igreja tenta fazer valer sua 

autoridade como na definição dos integrantes da CJP. “Nós temos que nos submeter. A cada três anos ela renova-
se em 1/3, esta parte renovada nós temos que apresentar a lista para o bispo, então ele diz este não, aquele não, 
mas nós defendemos estes nomes. Então? Gera conflito. A igreja trabalha com a ideia de unidade, pai, filho e 
espírito santo, e até agora estamos em um impasse” (VALADÃO, militante histórica ligada a UFES).  
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Por meio de nossa pesquisa de campo, pudemos constar uma mudança significativa no 

entendimento dos direitos humanos desenvolvida pelo movimento capixaba nos últimos vinte 

anos. Aquela preocupação em defender os direitos sociais mais básicos deu lugar à defesa dos 

direitos civis, ou seja, liberdade de expressão, associação e direitos de ir e vir, para citar alguns. 

Trata-se garantir aos indivíduos o respeito das instituições públicas, com destaque acentuado aos 

encarcerados.  

O conteúdo da luta agora se aferra às normativas legais, na tentativa de garantir o que está 

na lei. O universo jurídico povoa as decisões do movimento tanto na busca por aliados capazes de 

lidar com as normas, respaldando as iniciativas, quanto na precaução de não desrespeitá-las. Há 

que se destacar que, apesar das fortes críticas feitas pelo movimento ao acesso assimétrico à 

justiça, não desenvolvem estratégias efetivas que questionem o Judiciário, pelo contrário, cada 

vez mais se aproximam dele. Direitos humanos passam a ser assunto de tribunal. 

Tal como a aproximação com o universo religioso no frame anteriormente debatido 

influenciou a adoção dos direitos sociais como seu conteúdo principal, o enlace com os 

operadores do direito na medida em que respaldam juridicamente as estratégias tornando-as mais 

valiosas e quase inquestionáveis perante as leis, afasta-o do grande público e engessa-o, 

diminuindo seu ímpeto questionador, diferentemente do que se apresentava nas décadas 

anteriores. Isso leva o movimento a gastar quase todos os seus recursos na elaboração do PEDH, 

no fundo um conjunto de normas legalmente reconhecidas.  

Sobre as consequências dessa mudança no frame dos direitos humanos, comenta um dos 

nossos entrevistados:  

Se você analisar olhando para o passado nós perdemos um pouco desse potencial 
de luta, dessa resposta rápida e sagacidade que o Conselho tinha e até mesmo o 
fato de ser referência em termos de violações, pois hoje chegam bem menos 
denúncias aqui no Conselho do que chegavam anteriormente, muito por conta 
desse enfraquecimento da atuação. O Conselho precisa se colocar mais para que 
tenha mais legitimidade, mas ainda é um espaço muito importante com grande 
potencial, por mais que esteja chegando poucas denúncias (LULA, militante do 
FEJUNES).  

Se repararmos, a transformação por que passou o movimento de direitos humanos 

repercutiu de maneira direta em suas práticas, porque o Conselho, antes linha de frente no 
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combate ao crime organizado e canal de reclamações da sociedade civil, torna-se instância de 

formulação de políticas públicas, inclusive algumas de suas organizações passam a gestoras de 

projetos governamentais. Isso não significa que tenha abandonado toda a sua história de intensa 

mobilização e conflito aberto, mas eles passam ao segundo plano, diante da construção dos 

programas.  

As organizações procuram estabelecer as melhores estratégias para definir o conteúdo de 

sua luta, e, como pudemos acompanhar, tampouco é um processo pacífico e livre de tensões. Os 

embates nem sempre cordiais revelam diferenças ideológicas profundas em alguns casos, tendo a 

religião ou a filiação partidária como pano de fundo. Portanto, afirmar que um movimento é de 

direitos humanos não revela muito coisa sobre as suas orientações. É indispensável prestarmos 

atenção aos tipos de bandeiras que ergue, as estratégias que adota e as parcerias realizadas, para 

compreendermos melhor seu funcionamento. 

Não podemos enxergar o enquadramento adotado pelos movimentos tal qual uma foto 

congelada no tempo, pelo contrário, na medida em que ocorrem mudanças políticas 

institucionais, por exemplo, trocas de governo ou parcelas da população colocam-se em conflito 

aberto contra certos adversários, o entendimento do problema altera-se. Isso quer dizer que novos 

elementos são incorporados e outros abandonados. Portanto, é melhor compreendermos o 

framing process como um filme, ou seja, uma série de enquadramentos sobrepostos que, quando 

vistos em sequência, permitem-nos visualizar a dinâmica da organização e as transformações de 

seu conteúdo ao longo do tempo.  

Os direitos humanos não são conceitos abstratos, pelo contrário estão enraizados no 

contexto de luta dos movimentos. Assim, em uma parte do globo, lutar por eles significa garantir 

as liberdades civis de um regime democrático de direitos, enquanto em outra, refira-se a garantir 

os bens coletivos básicos à população, por exemplo, a água na Bolívia246. Assim sendo, esse 

conteúdo não se dá de antemão, é o resultado de um longo processo de enfrentamento entre as 

entidades que constituem o campo de confronto. Dadas às condições políticas, realizar certos 

enfrentamentos pode ser uma vantagem, pois prepara o terreno para reivindicações maiores no 

futuro, porque lutas que a princípio poderiam ser compreendidas como corriqueiras, por exemplo, 

o cumprimento da Lei de Execuções Penais (LEP), na medida em que se mostram bem sucedidas, 

                                                   
246 Conflito ocorrido em 2000, na cidade de Cochabamba, na Bolívia, em decorrência da privatização do sistema de 

água e o subsequente aumento das tarifas, inviabilizando o acesso à água para grande parte da população.  
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não só expõem as fraquezas do adversário, mas atraem novos grupos para o enfrentamento, 

permitindo ao movimento assumir bandeiras mais complicadas, nesse caso, por exemplo, a 

abolição das prisões ou a legalização das drogas.  

Apenas a título de exercício, se imaginássemos um cenário hipotético em que o 

movimento primeiramente orienta o debate no sentido da liberação das drogas, geraria uma 

recepção ruim por parte da população, e, possivelmente, afastaria aliados importantes da causa, a 

começar com a defesa da LEP e dos Direitos Constitucionais; criaria um ambiente de debate 

amplo sobre mudanças nas leis, o que facilitaria discussões mais polêmicas no futuro. Portanto, a 

escolha do enquadramento está estreitamente relacionada com as estratégias de sobrevivência do 

movimento.  

5.9 OS CICLOS DE CONFRONTO  

Ao longo do capítulo, procuramos analisar as mudanças no enquadramento dos direitos 

humanos desenvolvidas pelo movimento em duas perspectivas temporais distintas, diacrônica e 

sincrônica. Na primeira, levamos em consideração as influências das oportunidades e restrições 

políticas na adoção de determinadas estratégias e argumentos ao longo da sua história. Em outras 

palavras, acompanhamos linearmente do princípio até o presente suas mudanças. Isso permitiu ter 

uma visão mais clara sobre as dinâmicas internas do grupo, os porquês das várias alianças 

constituídas durante o período e das metamorfoses do seu frame de confronto.  

Por intermédio de um olhar sincrônico, comparamos dois momentos distintos do 

movimento: logo no seu início, nos anos 80, e a sua configuração atual. Por meio de uma 

perspectiva comparada alcançamos maior nitidez sobre as diferenças da organização, 

possibilitando-nos pensar sobre as causas e significados das mudanças na configuração da 

sociedade civil do Espírito Santo. Em outras palavras procurávamos saber o que a atual 

formatação do movimento revela sobre o tipo de sociedade que temos, quais as condicionantes 

que levam à formação de redes e o seus impactos sobre as dinâmicas do movimento.  

Associada as transformações dos frames identificamos a existências de diferentes ciclos 

de confronto pelos quais o movimento passou durante as últimas três décadas. Em certos 

momentos, os recursos tornaram-se mais abundantes com a presença de muitos militantes 
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engajados e aliados institucionais fortes, elevando a crista da onda sobre as autoridades. 

Conquistados alguns objetivos, ela se desfaz, sem perder as articulações e redes formadas no 

confronto e que são novamente mobilizadas para desafios seguintes, agitando o mar do 

associativismo, seguindo a dinâmica prevista por Tarrow (2009) e seus associados.  

O primeiro ciclo começa com o aparecimento de inúmeras entidades dispostas a lutar pela 

garantia de condições de vida dignas na cidade de Serra, difundindo-se para a Grande Vitória e, 

mais tarde, para o resto do Estado. Isso foi possível em virtude de uma série de oportunidades 

políticas que incentivaram o engajamento político de grandes parcelas da população. Dentre esses 

fatores, podemos destacar a aliança do movimento com a Igreja Católica por meio das suas 

pastorais e comunidades eclesiais de base na formação e recrutamento de militantes, assim como 

a derrocada do Regime Militar no fim dos anos 80, o que diminuiu a repressão e os riscos 

envolvidos com a ação política. 

Essa primeira fase alcança seu clímax com a eleição do Partido dos Trabalhadores para o 

governo do Estado, lembrando que muitos dos militantes de direitos humanos participaram 

ativamente na formação do partido. A escolha de um dos militantes históricos mais reconhecidos 

pelo campo dos direitos humanos para a Secretaria de Justiça garantiu as condições mínimas para 

a consolidação do movimento como a criação do Conselho Estadual de Direitos Humanos que, 

nos ciclos seguintes, desempenhou papel central. 

As lutas sociais e o militantismo de bairro arrefecem, ao mesmo tempo em que a luta pela 

moralização do Estado, pelo combate da impunidade e do crime organizado fortalece-se, dando 

início ao segundo ciclo de enfrentamento. Se, anteriormente, a luta era por direitos básicos como 

saúde, educação, transporte, trabalho etc. Agora, o desafio posto frente às organizações era 

enfrentar um adversário que se infiltrava no Estado, corrompendo-o e estabelecendo uma situação 

de graves violações de direitos, por exemplo, o assassinato de defensores de direitos. Dessa forma 

o próprio Estado de Direito passa a correr riscos.  

Há nesse período o estabelecimento de sólidas parcerias entre os operadores do direito, 

fossem eles estatais, fossem civis, e o movimento, embora, muitas das estratégias de confronto 

ocorressem nas ruas, como passeatas e alguns outros atos simbólicos. Existia também uma forte 

frente de luta dentro dos tribunais que pressionava pela apuração das denúncias, pelo julgamento 

e pela condenação dos culpados. Assim, consolida-se o enlace entre a OAB e os direitos humanos 
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com vistas ao fortalecimento das liberdades civis, abaladas pelo clima de impunidade vigente no 

Estado.  

Esse ciclo durou alguns anos e produziu embates muito duros, envolvendo inclusive o 

assassinato de um juiz e de várias testemunhas. Porém com o apoio de aliados engajados, como o 

MNDH e a CJP, entre outros, o movimento alcançou resultados positivos. A Scuderie Detetive Le 

Cocq foi colocada na ilegalidade e muitos de seus integrantes processados e presos. Embora, na 

maioria das vezes, o Estado seja o maior adversário dos movimentos sociais, nesse caso não era 

ele propriamente, mas uma organização criminosa infiltrada na administração pública. Tanto isso 

é plausível que, muitas dessas conquistas foram alcançadas com o apoio do Poder Judiciário. 

Embora o Estado seja atravessado por um modo de agir racional, não é um todo indivisível, não 

esqueçamos as tensões verificadas entre os Três Poderes.  

Encerrado esse ciclo, o movimento voltou suas atenções para um tema bastante espinhoso, 

os problemas no sistema penitenciário, com destaque para a superlotação e os maus-tratos aos 

encarcerados. A intimidade com os operadores da lei estreitada durante os confrontos anteriores 

fortalece-se com vistas a combater os abusos dentro dos cárceres. O enquadramento do 

movimento, como defensor dos direitos civis constitucionais, ganha forma impulsionado pelo 

caráter denunciador do CEDH. Torna-se um receptor das denúncias de violações feitas pelas 

famílias. Apesar da maioria das pessoas não conhecerem as atribuições do Conselho, tem contato 

com militantes de direitos humanos e, por intermédio deles, alcançam-no. Isso evidencia a 

manifestação empírica da ideia de rede.  

De um lado, encontramos indivíduos isolados em suas vidas cotidianas vítimas de severas 

violações de direitos; do outro, a Defensoria e o Ministério Público, capazes de fazer cessarem os 

abusos. Por meio do movimento, os primeiros chegando aos segundos, pois, como vimos, dentro 

do CEDH estão presentes várias instituições do direito, muitas delas habilitadas a enfrentarem o 

Executivo, dentro do campo jurídico. Em outras palavras, possuem a legitimidade advinda do 

conhecimento da lei e da autoridade do Judiciário. Dessa forma, a rede de defesa dos direitos 

humanos é tecida, ganhando materialidade entre os indivíduos, as organizações da sociedade civil 

e inclusive representantes do Estado. 

À medida que esses laços são ativados, a rede ganha em densidade e fortalece-se, pois 

passa a dispor de um maior leque de estratégias para seus confrontos seja pelas vias da lei, seja 

pela pressão pública, cobrando mediante ofícios ou expondo sua opinião com notas públicas. 
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Alguns informantes comentam que, em alguns casos, preferem acionar o Judiciário por 

intermédio do CEDH, pois sabem que a repercussão e a cobrança serão maiores do que se 

acionarem de forma direita, porque o Conselho detém grande legitimidade em função dos seus 

contatos.  

Mas quando o usuário bate na nossa porta nós orientamos ir ao Ministério 
Público. Assim há o controle desse órgão que tem que funcionar. Eu não tomo as 
dores do cidadão e faço a representação. Por exemplo, indicamos para os caras 
procurarem seus sindicatos, se não resolver vai ao Ministério Público local. Eu 
estou ensinando ao cara o caminho da cidadania, tenho de ajudar ele a ser um 
cidadão completo. Se eu começar a pegar certas causas e tocar todo o processo 
começo a ficar assistencialista. A não ser como no caso da Santa Isabel247 vamos 
verificar a condição da clínica, nisso fazemos umas fotos, relatório e 
encaminhamos ao CEDH que encaminha aos órgãos competentes. Ao fazermos 
isso estamos fortalecendo o Conselho. É algo coletivo (TORRES, militante 
ligado ao CDDH-Sul). 

Portanto estabelece-se uma relação dialética, pois, quanto mais contatos o movimento 

tiver, existe a tendência de que aumente o assédio de outras entidades e de indivíduos em busca 

de apoio para demandas específicas. Ao mesmo tempo, quanto maior for esta busca, maior será a 

rede em que sua legitimidade está sustentada. Quanto mais acionada e melhores resultados 

obtiver, maior será a sua relevância no cenário associativo. Obviamente, outros fatores, já 

tratados ao longo do texto, também desempenham importante papel na construção do Conselho. 

Porém, essas ações em conjunto destacam-se, porque interferem diretamente no enquadramento 

da realidade do movimento.  

É quase inegável que as parcerias desenvolvidas ao longo do tempo pelo movimento 

exerceram grande influência nos enquadramentos significativos do mesmo. Com a construção de 

redes envolvendo entidades operadoras do direito, os debates e acordos alcançados em seu 

interior tendem a sustentarem-se nas leis. Por isso, esta guinada acentuada em direção ao 

legalismo nos últimos anos.  

Sendo assim, os tipos de organizações que compõem a rede orientará o frame e, por 

conseguinte, o conteúdo das reivindicações. No início da luta por direitos, havia muitas entidades 

relacionadas às questões sociais; a partir do segundo ciclo de confrontos, da entrada das 

                                                   
247 Clínica privada destinada a pacientes com problemas metais. Ela é alvo de várias investigações sobre mortes e 

maus-tratos aos internos, além de repasse ilegal de verbas públicas.  
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organizações do direito, e inclusive de algumas estatais, o embate pelo respeito às leis e direitos 

mais abstratos ganha relevância dentro do movimento de direitos humanos, redefinindo as suas 

causas e o que entra ou não no radar de interesse do movimento.  

Se observarmos o modo como alguns conflitos episódicos foram resolvidos, 

comprovamos a atual tendência judicialista do movimento. Por exemplo, quando os militantes 

foram proibidos de tirar fotografias dentro dos estabelecimentos prisionais, apesar das tentativas 

de resolução amigáveis, a situação só foi resolvida através da intervenção do Supremo Tribunal 

Federal (STF). Se o frame não estivesse orientado no sentido da preservação das leis, essa 

situação poderia ter provocado ações como as antigas “faxinas”248 ou outros atos públicos em 

frente ao Tribunal de Justiça. Adotar-se-iam estratégias que não necessitassem a intervenção dos 

juristas. 

A força dessa orientação pode ser percebida na fala de um dos entrevistados, comentando 

a surpresa e inércia inicial do movimento de direitos humanos em relação às manifestações de 

junho de 2013 no Brasil. A tomada das ruas com cartazes e palavras de ordem estava arquivada 

no repertório de ação da sociedade civil capixaba, embora pouco utilizado ultimamente. Não se 

tratou de uma inovação vanguardista daqueles manifestantes.  

Por exemplo, em junho de 2013, quando houve toda aquela mobilização, aqui 
foram 15 presos, e nós acompanhamos esse grupo, nós orientamos o que eles 
não deveriam fazer. Nós tivemos uma paralisia de alguns movimentos que não 
mostraram a cara (FALQUETO, militante histórica e membro do CDDH-Serra).  

Nas manifestações [2013], o Conselho sempre esteve presente no processo de 
mediação e negociação, mas, ao mesmo tempo, o governo descia a bordoada em 
quem estivesse perto. O próprio Gilmar se encontrou em uma situação complexa 
durante a tomada da Assembleia, porque já havia a autorização do Judiciário da 
reintegração de posse e colocaram-no como inimigo do movimento (SOUZA, 
membro do Observatório da Juventude). 

Mediante esses dois fragmentos, podemos identificar o afastamento do movimento de 

suas bases, fenômeno tratado noutra seção, como também a incompreensão de membros do 

movimento sobre acontecimentos em percurso, pois, naquele momento, as bases da própria 

                                                   
248 Refiro-me a limpeza das escadarias dos órgãos públicos realizadas pelo CEDH com a parceria de outras 

organizações da sociedade civil no final dos anos 90.  
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ordem legal das ações do movimento estavam sendo colocadas em xeque. Não faria sentido 

tomá-las como meio para resolver o conflito, porque a lei colocava-se contra as demandas morais 

da sociedade civil, tanto que, na medida em que o presidente do Conselho tentou intervir, foi 

considerado um representante do Estado e não dos manifestantes.  

Ações desse tipo já são usadas desde o início dos anos 80, no período da eclosão da 

sociedade civil capixaba. Apesar disto causou estranhamento em alguns militantes dos direitos 

humanos, desacostumados às ações convulsivas desse tipo. Tal comportamento indica um 

distanciamento entre o modo de agir atual do Conselho daquele do seu princípio, reflexo da 

mudança do jeito de interpretar a realidade promovida pelas organizações, porque, nas 

manifestações de 2013, as demandas não precisaram passar pelos operadores da lei para serem 

reconhecidas.  

Apesar de intenso, esse ciclo de enfrentamento arrefeceu por vários motivos, dentre os 

quais podemos destacar o fim das celas de containers, diminuição da superlotação, dos maus-

tratos recorrentes nas unidades e a condenação pública do Executivo dada em virtude à má gestão 

do sistema penitenciário, assunto debatido, inclusive na ONU e OEA. Algumas melhorias para o 

CEDH foram conquistadas, por exemplo, a entrega da Casa dos Direitos, sede do CEDH. Além 

disso, mudanças nas oportunidades políticas influenciaram para o fim do ciclo, em destaque a 

eleição de um governo de orientação a priori de centro-esquerda. 

Porém, diferente do imaginado pelos militantes o ciclo de confronto que se iniciava 

marcado pela luta em prol da aprovação e implementação do PEDH e PEEDH não se mostrou 

uma tarefa fácil, apesar do apoio de militantes históricos dentro do Estado. A busca por recursos 

para a manutenção da mobilização tampouco melhorou do que fora nos dez anos anteriores, 

pedidos de transporte e auxílio para a realização das atividades dos conselheiros continuaram 

complicados. Em certo momento até mesmo a liberação de um secretário-executivo para o CEDH 

foi dificultado249.  

Ao longo do período foram inúmeras as reuniões encontros e conferências municipais 

com o objetivo de construir um plano de direitos humanos que orientasse o governo, 
                                                   
249 Apesar da proximidade com alguns membros do Executivo são inúmeros os registros de pedidos não atendidos. 

Em uma das entrevistas isto fica muito evidente: “Carros para nos levarem nas nossas vistorias é a maior 
dificuldade, tivemos que entrar com um mandato judicial para garantir o nosso direito. O mais frustrante é que 
muitos são militantes em direitos humanos. O desafio é o governo de centro-esquerda que conhece as armas dos 
militantes. Uma vez eu disse com a Marta Falqueto aqui que o governo dos iguais era problema para nós. É mais 
fácil os militantes realizar seu trabalho em um governo desigual mesmo. Pois se me conhece pode retirar minha 
ferramenta de trabalho” (TORRES, militante ligado ao CDDH-Sul).  
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independentemente de o partido no poder a agir no sentido da promoção dos direitos humanos 

como política pública transversal. Porém, no final, o movimento, mostrou-se completamente 

descontente com o resultado do processo, em vista do descaso do executivo estadual em acatar 

aquilo que fora apresentado pela sociedade civil. Itens importantes para a consolidação dos 

direitos foram suprimidos do texto final, dentre esses destacamos, a criação da Secretaria 

Estadual de Direitos humanos, (atualmente, no tocante à temática existe apenas uma subsecretaria 

vinculada à Secretaria de Ação Social), acessibilidade total nas unidades de atendimento 

socioeducativas, inclusive com alas específicas às gestantes, e a criação de ouvidorias para as 

policias civil e militar, composta por indivíduos escolhidos pela sociedade civil e portadores de 

mandatos para que não sejam afastados, conforme interesses políticos. Soma-se ainda o fato de os 

planos terem sido publicados por meio de uma portaria do Secretário de Ação Social e não como 

lei pelo governador, podendo assim ser revogada mais facilmente. 

O presidente do CEDH, Gilmar Ferreira, informa que o Plano e o Programa não 
foram assinados nem publicados, em seguida fez uma retrospectiva do processo 
de construção e que no Plano apresentado na abertura da V Semana Estadual dos 
Direitos Humanos foi substituída a palavra “recomendação” por “solicitação” e 
tinham aproximadamente trinta e sete artigos suprimidos, após ser chamado para 
conhecer esse texto final, Gilmar socializou com os demais conselheiros/as que 
avaliaram a supressão como uma mutilação dos dois documentos e por essa 
razão não pode ser referendado pelo CEDH. O conselheiro Gilvan sugeriu o 
resgate das versões anteriores e a realização de uma audiência pública. Os/as 
conselheiros/as fizeram ponderações a cerca do tema e foi encaminhada a 
elaboração de um check-list a partir do resgate das versões anteriores, apontando 
todas as alterações feitas desde a primeira versão até a atual (ATA, fev. 2014).  

Limar esses pontos do documento final publicado pelo governo indica algo muito maior 

que um simples descaso com os direitos humanos, trata-se de uma estratégia para evitar que o 

movimento no futuro tenha maior incidência sobre o Estado, tonando-se mais poderoso e, por 

consequência, difícil de contornar, algo comum na atualidade. Não esqueçamos que, durante o 

confronto, ambos os lados adotam estratagemas para suplantar o oponente, não sendo essa uma 

peculiaridade das entidades da sociedade civil, pois os atos do Estado muitas vezes têm o sentido 

de criar restrições ao associativismo civil como nesse caso.  

 A reação do movimento de direitos humanos ocorreu por meio de sua instituição com 

maior legitimidade – o CEDH – que lançou nota pública, repudiando tal ação, lembrando que 



257 
 

fazer isso é desrespeitar os anseios da sociedade civil. Novamente a utilização de comunicados 

mostra-se a estratégia mais utilizada pelas organizações, quando precisam externar suas opiniões 

sobre determinados fatos que lhes dizem respeito. A importância da aprovação do texto original 

para o movimento, como mencionamos acima, seria grande, pois significaria o rompimento dos 

limites da sociedade civil e a sua imersão dentro do Estado.  

Sem dúvidas, encontramo-nos ainda dentro desse ciclo de confronto, porque, de acordo 

com os entrevistados e pelos debates registrados nas atas, o enfrentamento nos próximos anos 

será centrado na aprovação dos planos elaborados pelas entidades. Luta que, dadas as mudanças 

políticas ocorridas depois das últimas eleições (2014), tem-se a impressão, será acirrada. porque o 

grupo político que venceu o certame é o mesmo do ciclo de embates pela melhora do sistema 

prisional. Como visto naquele momento, não se mostra aberto às demandas dos defensores dos 

direitos humanos. Portanto, existe a tendência de que as disputas pelos PEDH e PEEDH se 

radicalizem.  

Portanto, ao longo dos últimos trinta anos, podem-se identificar quatro grandes ciclos de 

confronto do movimento de direitos humanos, cada um carregando definições diferentes sobre os 

mesmos. No início dos anos 80, temos o ciclo dos direitos sociais marcado pela mobilização 

popular e a melhoria das condições de vida dos indivíduos, e que vai até meados dos anos 90 com 

a constituição do CEDH, quando se inicia o ciclo do combate ao crime organizado e a 

impunidade. Nessa época, aproxima-se dos operadores do direito, e há um novo frame associando 

os direitos humanos à moralização do Estado. Para garantir os direitos humanos, é preciso que o 

Estado esteja livre da corrupção e o Judiciário funcione.  

Passada quase uma década de sérios embates com os grupos criminosos do Espírito Santo, 

começa o terceiro ciclo chamado por nós de denúncias do sistema penitenciário, haja a vista a 

enormidade de relatos de violações de direitos que chegavam ao CEDH na esperança de que 

pudessem resolver. Foi nesse ciclo que o Estado e a sociedade civil passaram a adotar uma 

postura de choque, elevando a tensão com a criminalização do movimento e seus militantes de 

um lado, e denúncias a fóruns internacionais de outro. Com a volta ao poder desse grupo político, 

acreditamos que as tensões retornaram.  

Por último, há o ciclo dos planos de direitos humanos, caracterizado pela elaboração junto 

à sociedade civil de um conjunto de ações visando à aproximação da temática junto ao público 

em geral com a introdução de uma disciplina específica na grade escolar, criação de ouvidorias 
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das polícias e sua incorporação nas políticas públicas. Apesar dos aliados históricos dentro do 

governo, o movimento não conseguiu que o texto original fosse publicado pelo governador, 

deixando de fora pontos entendidos como cruciais pelas organizações. Além de toda a energia 

despendida para a construção dos planos e os desgastes na sua negociação com o Executivo, dado 

o desfecho acima mencionado, esse ciclo ainda encontra-se aberto pelo que podemos perceber 

por meio dos dados coletados.  

Ao longo do texto, procuramos entender e explicar as dinâmicas de funcionamento do 

movimento de direitos humanos do Espírito Santo uma das faces mais atuantes do associativismo 

capixaba. Mostramos como as oportunidades políticas podem diminuir os custos da mobilização, 

de modo a permitir que novas entidades e militantes se engajem no confronto. Da mesma forma, 

quando as restrições são muitas, há a tendência de queda das atividades, por exemplo, com a 

criminalização dos direitos humanos.  

Porém, não podemos considerar a estrutura organizativa como algo fixo, mas, sim, 

dinâmico, pois as alianças alteram-se ao longo dos anos de conflito com a incorporação de novos 

aliados e o afastamento de outros. O mesmo ocorre com os recursos que, em determinados 

períodos, são mais abundantes e, em outros, escassos, impactando diretamente nas atividades. 

Quanto às estratégias adotadas pelas organizações, durante as batalhas o leque de opções é vasto, 

indo das tradicionais atividades de rua, por exemplo, marchas, notas públicas de repúdio, 

especialização, até a formação de redes.  

Da mesma forma o enquadramento interpretativo (frame) sofre alterações, conforme o 

transcorrer das atividades, seja pelo conjunto de entidades que compõem o movimento, seja pela 

urgência das demandas da sociedade, portanto lutar por direitos humanos não significa a mesma 

coisa o tempo todo. No princípio, os direitos sociais colocavam-se em primeiro plano, como a 

razão de ser do movimento, dando lugar mais tarde ao respeito pelo cumprimento das leis, 

principalmente a Lei de Execuções Penais. De uma perspectiva geral, falar em direitos humanos 

não é a mesma coisa em todos os lugares, varia de entidade para entidade. Provavelmente, o que 

é relevante ao movimento em Manaus não o é no Espírito Santo.  

Destaca-se também o fato de o enquadramento dos direitos adotado em uma época 

interferir diretamente nas estratégias desenvolvidas pelo movimento, ou seja, ora as atividades de 

rua se destacam mais, ora as ações mais formais revelam-se melhores. Percebemos que não há 

nenhuma grande inovação estratégica do movimento capaz de mudar a correlação de forças entre 
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os conflitantes, colocando as organizações quase sempre na ofensiva, respondendo às violações 

dos direitos. Ainda mais que a tendência é a diminuição das mobilizações de massa e a 

manutenção de ações, ações judiciais e notas públicas. Tudo isso motivado pelo frame dos planos 

de direitos humanos, a princípio com baixo potencial de atração de militantes.  

Não é nossa tarefa prever o futuro do movimento de direitos humanos. Levando, porém, 

em consideração o cenário e os militantes estudados, nós acreditamos que os ciclos de confronto 

não se encerrarão em curto prazo no Espírito Santo, em razão da densidade da rede de 

movimentos estabelecida, com laços além das fronteiras estaduais e com aliados fortes dentro do 

próprio Estado como a Defensoria Pública, sem contar o fato de que as violações de todos os 

tipos de direitos ainda são gritantes em solo capixaba. Portanto, a luta pelo respeito à vida 

seguirá, provavelmente com outros formatos e entidades no futuro, seguindo a dinâmica do 

associativismo civil aqui identificada. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O fim da pesquisa convida-nos a realizar um balanço do processo de investigação, com o 

intuito de verificar se as hipóteses foram confirmadas ou negadas ou mesmo contabilizar quantos 

objetivos alcançou-se, levando-nos a refletirmos sobre os ganhos trazidos para a compreensão do 

universo social e quais interpretações novas surgiram para o fenômeno em tela. De qualquer 

forma, costumamos valorizar apenas as proposições, mas é importante não nos esqueçamos que 

são inúmeros os problemas que as pesquisas enfrentam até encontrarem seus termos finais. Este 

trabalho ensinou-nos a reconhecer as limitações que a empiria, às vezes, impõe na execução de 

uma investigação e a importância de reconhecer os erros na escolha do objeto, levando a sua 

redefinição.  

Recordamos que as explicações sobre o fenômeno da formação de redes e das dinâmicas 

do associativismo civil de defesa dos direitos humanos capixaba são o resultado de nossas 

escolhas empíricas e teóricas. Por essa razão, não significa que tenhamos encontrado a verdade, 

tão só propomos um modo de entender essa realidade com suas tensões e disputas. Cabe aos 

leitores julgarem o quanto nossas análises são coerentes e robustas.  

Por intermédio da técnica “bola de neve”, submergimos na teia de relações compostas 

pelos militantes e organizações de defesa dos direitos humanos, para conhecer seus membros, 

suas amizades e desafetos. Assim, avançamos sobre o campo de pesquisa em busca de dados que 

nos ajudassem a explicar aquele universo. Apesar das dificuldades iniciais não tivemos grandes 

problemas para coletar as informações necessárias à escrita deste trabalho. 

Uma de nossas primeiras descobertas relacionou-se ao fato de as ações ocorridas na 

Região Metropolitana de Vitória, após a abertura democrática nos anos 80, terem sido apoiadas 

pelos setores progressistas da Igreja Católica, principalmente por padres e bispos ligados à 

Teologia da Libertação. Essa presença foi tão marcante, que uma das primeiras organizações 

dedicadas à defesa dos direitos humanos originou-se da Arquidiocese de Vitória – o CDDH-Serra 

–, responsável por formar e articular os indivíduos das periferias para lutarem por melhorias na 

infraestrutura dos seus bairros. 

A Igreja, nesse primeiro momento, forneceu ao movimento de direitos humanos não 

apenas o apoio logístico e institucional, mas parte considerável da militância, porque, ao 

conversarmos com pessoas que viveram aquela época, quase todas revelaram ter nas 
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Comunidades Eclesiais de Base, Pastoral Carcerária, da Terra e Operária seu ingresso na 

atividade política. Portanto, foi por meio dessa militância que os defensores moldaram sua visão 

de mundo em um primeiro momento. Assim, surgiam as primeiras mobilizações de defesa dos 

direitos humanos no Espírito Santo, fortemente carregadas com os ideais de justiça e equidade 

social herdados da Igreja.  

Inclusive, se observarmos os primeiros confrontos contra os governos da época, os 

direitos universais confundiam-se com os sociais. Tratava-se de uma apropriação da visão 

católica de que as organizações deveria garantir a voz aos sem voz. Percebemos também a 

existência de uma múltipla militância porque ninguém atuava exclusivamente em uma frente, 

pois, ao mesmo tempo em participavam do centro de defesa, estavam na Pastoral Operária e nos 

debates que deram origem ao Partido dos Trabalhadores. Começava-se a tecer a rede de 

militantes que, anos mais tarde, reencontrar-se-iam no CEDH. 

Outra fonte de recrutamento eram os movimentos estudantis, principalmente aqueles 

ligados à UFES, pois muitos desses jovens, principalmente, dos cursos de Serviço Social e 

Direito, questionavam a estrutura universitária, e com uma postura engajada de preocupação com 

os problemas sociais, prestavam assistência nas periferias, onde desenvolviam trabalho de 

politização, esclarecendo àquelas pessoas sobre seus direitos e a importância de se mobilizar para 

lutar por eles. Em toda a Região Metropolitana, surgiram associações de moradores combativas, 

alcançando o ápice de suas atividades na elaboração de uma federação que, mesmo enfraquecida, 

existe até hoje. Nesse período, vivia-se uma efervescência associativa muito dela por causa dessa 

militância, da Igreja Católica e do clima de destensionamento com o enfraquecimento do Regime 

Militar. Portanto, havia oportunidades políticas a favorecer o engajamento.   

A sociedade civil passava por um processo de aprendizado, experimentando novas formas 

de enfrentar as autoridades e de organizar-se por meio de redes. Percebemos que as 

oportunidades estavam presentes no apoio eclesiástico, no fortalecimento do movimento sindical 

e estudantil, no surgimento de organizações dispostas a erguerem a bandeira dos direitos 

humanos e da diminuição da repressão às atividades de rua. Além disso, a criação do Movimento 

Nacional de Direitos Humanos consolidou o debate acerca da temática em todo o território 

nacional, inclusive realizando um de seus encontros em Vitória nos anos 80. Encontrava-se uma 

confluência de fatores que facilitavam o nascimento do movimento no Espírito Santo. Ao 

contrário do que se pode pensar não foi apenas fruto da vontade pessoal de um grupo de pessoas. 
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A difusão de entidades ligadas aos diretos humanos, no início dos anos 90, associada à 

elevada tensão social provocada pelo crime organizado, desencadeou a primeira articulação 

efetivamente em rede das organizações que encontrou na criação do Conselho Estadual de 

Direitos Humanos, em 1995, seu momento de virada. Tratava-se de uma resposta efetiva às 

restrições impostas pelo crime aos militantes através de assassinatos e ameaças. Com o suporte de 

antigos companheiros de luta, à época no governo estadual, deu-se início ao conselho, não apenas 

para fiscalizar o Estado, mas, a priori, para ser o porta-voz legítimo das demandas vindas da 

sociedade civil. Tal evento marcou o início de um processo de institucionalização do movimento, 

com vistas a adotar estratégias de ação mais formais, dependendo menos de mobilizações de rua.  

Uma vez que o crime instalava-se dentro dos Três Poderes, tornava-se importante ao 

movimento, do ponto de vista estratégico, ter algum amparo institucional, e o CEDH ocuparia 

essa posição na rede, pois estreitaria os laços não apenas com o OAB, antiga parceira, mas 

também traria para perto a Defensoria e o Tribunal de Justiça. Esses, embora representantes do 

Estado, são guardiães das leis e das liberdades democráticas, algo importante naquele momento 

de desrespeito quase completo ao Estado de Direito. 

Ao analisarmos o mundo empírico, damo-nos conta da volatilidade das oportunidades e 

restrições, portanto da dificuldade de transpô-las de um contexto para outro, pois elas surgem 

com base em processos históricos muito particulares. Por exemplo, com a subida de um 

determinado grupo político ao Executivo Estadual sem nenhuma vinculação àquelas lutas do 

período do fim da Ditadura, nos anos 2000, ergueram-se enormes barreiras aos militantes de 

direitos humanos, voltados, na época, às questões prisionais. Ao mesmo tempo, o trabalho da 

Pastoral Carcerária levava ao conhecimento público por intermédio do CEDH as mazelas 

daqueles que viviam atrás das grades. Desta forma, houve um maior tensionamento entre as 

organizações e o Estado e o acirramento dos confrontos.   

De um lado, estava a sociedade civil, pressionando pelo respeito às Leis de Execução 

Penal, com a diminuição da superlotação, fim dos maus-tratos e torturas, melhora nas condições 

de saúde e habitação dos presídios entre outras demandas; do outro, a negação a tais condições. 

De parte a parte, aumentava-se o tom do conflito e a busca por novas estratégias de 

enfrentamento. A partir daí ficam nítidas as duas linhas de ação adotadas pelo CEDH e, por 

conseguinte pelo movimento. De um lado a via legal com apoio dos operadores do direito por 
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meio de ações judiciais contra o governo, de outro por meio de ofícios e notas públicas aos 

órgãos públicos, solicitando providências às denúncias, escancarando a situação.  

As contraofensivas iam da proibição dos militantes em realizar suas diligências nas 

unidades prisionais para fotografar e relatar as condições dos locais, algo em flagrante desacordo 

com a Constituição Federal, ao corte de recursos, por exemplo, pessoal, transporte e de matérias 

de escritório ao CEDH. Contudo, uma das ações mais sentidas pelo movimento referia-se à 

perseguição e criminalização dos militantes, pois, com o auxílio dos maiores veículos de 

comunicação, o governo promoveu uma espécie de linchamento público de alguns defensores 

acusando-os de ajudar na queima de ônibus e assassinato de policiais.  

Dentro da dinâmica do confronto, toda ação tende a gerar reação, assim o movimento 

acuado acionou sua rede de contatos e, através da Conectas, realizou denúncia internacional na 

ONU e OEA contra o Executivo do Espírito Santo, publicizando o modo como se encontravam as 

carceragens, os centros de triagem e as perseguições aos militantes. A cobertura por parte da 

impressa internacional e do centro do país atingiu em cheio ao governo, obrigando-o a se 

defender e dar as devidas explicações do que acontecia. Entre as tentativas de aplacar o ímpeto do 

movimento, muitas de suas demandas foram atendidas, tais como o fechamento de detenções, 

melhora nas refeições servidas aos presos e entrega de uma sede nova ao Conselho.  

Em cenários onde os princípios democráticos de liberdade de expressão e associação são 

garantidos, as possibilidades de as ofensivas civis encontrarem eco no público em geral e nos 

meios de comunicação é grande. Do contrário, dificilmente os militantes teriam conquistado 

tamanha exposição midiática, trazendo à tona uma problemática relegada ao segundo plano como 

a enfrentada pelos presos. Então, na análise do associativismo, é aconselhável entender o entorno 

político-institucional em que é travado o confronto, para compreender com precisão os porquês 

das ações das organizações.  

Tampouco é possível negligenciar o papel do Estado nas análises, pois parte considerável 

dos conflitos acontece em seu âmbito, demandando-lhe algum tipo de interferência seja para um 

lado seja para outro da contenda, ou mesmo no papel de litigante. Quando os defensores se viram 

cercados pelo crime organizado na década de 90, o apoio do Judiciário e dos operadores civis do 

direito foi crucial para superar a situação de assassinatos, compra de sentenças e desmonte da 

máquina pública. Isso leva-nos a questionar a ideia de que o Estado e a sociedade civil são 

dimensões incomunicáveis, pois, se o Executivo e o Legislativo tendem a ter dificuldade de 
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comunicação com os indivíduos em geral o Judiciário mostrou se próximo da sociedade civil, em 

certas situações.  

Assim, as estratégias adotadas pelos contendentes relacionam-se intimamente com o 

repertório disponível no momento histórico que se encontram, pois em um ambiente ditatorial 

dificilmente notas públicas poderiam ser divulgadas, tampouco haveria a possibilidade de ser 

construir um conselho paritário que, apesar das limitações estruturais, intermedeia as demandas 

populares com o Estado. Da mesma forma, o aprendizado de conflitos anteriores ensina quais 

ações surtem mais ou menos efeito, no confronto diário. Nos anos 80 e início dos 90, as passeatas 

estavam na ordem do dia como um instrumento capaz de chamar a atenção para os problemas 

sociais enquadrados pelo movimento, porém vinte anos depois, com os militantes focados em 

questões mais especificas e não tão bem vistas pelo público, pouca serventia teriam.  

O formato de redes revela-se uma estratégia de luta, pois em um contexto marcado por 

baixo engajamento popular às causas sociais e pouco dinheiro, contar com o auxílio de parceiros 

torna-se uma forma de superar tais limitações e fortalecer a luta. Isso porque não é necessário 

possuir estrutura muito grande e dezenas de militantes para tocar em frente os confrontos, haja 

vista o trabalho ser dividido. Um exemplo é a aproximação com os operadores do direito que não 

só conferem maior legitimidade às ações coletivas, mas liberam também as entidades de arcar 

com os custos de um departamento jurídico, haja vista, prestarem assistência gratuitamente. A 

rede não surge exclusivamente porque aqueles indivíduos compartilham uma mesma visão de 

mundo e espírito fraternal, estão envolvidos também princípios racionais que apontam para a 

sobrevivência e fortalecimento do movimento.  

A atuação em rede acaba por influenciar profundamente na estrutura de mobilização das 

entidades. Uma de suas consequências é o fato delas seguirem caminho em direção à 

especialização de suas atividades, pois, se observarmos a rede como um todo, notaremos que 

cada um centra seus esforços em um tipo específico de atividade, por exemplo, o Coletivo 

Fazendo Direito garante ao restante das entidades salvaguardas legais, desobrigando-as da 

preocupação de encontrar advogados dispostos a assumir seus litígios, assim como confere maior 

legitimidade as demandas, pois possuem o saber legal. Além disso, diante dos representantes 

estatais que possuem o conhecimento da lei o coletivo tem condições de colocar-se no mesmo 

nível e discutir utilizando o mesmo vocabulário. 
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Há ainda o Observatório da Juventude, voltado à realização de pesquisas sobre a situação 

dos jovens e o impacto das políticas públicas sobre essa população, o CDDH-Serra e Sul, 

responsáveis por promover atividades de formação para a militância, e público em geral, além 

disso, aproximam a Igreja Católica à rede, assim como a redes internacionais. A UNEGRO, por 

sua vez, trabalha com grupos de negros da cidade e do campo, ou seja, realiza trabalho de base. A 

Sociedade Colatinense de Direitos Humanos também promove ações com vistas a denunciar 

violações ocorridas no cotidiano. Por fim, a criação do CADH é exemplo cabal deste fenômeno, 

pois, para o movimento, era necessária uma entidade de confiança para gerenciar os programas 

governamentais, assim aumentariam as chances de funcionarem de acordo com as suas diretrizes.  

Citamos essas, pois figuram atualmente dentro do Conselho, mas mesmo aquelas que se 

encontram fora momentaneamente adotam a mesma estratégia de mobilização, pois se todos 

realizassem cursos de formação ou prestassem assistência jurídica seria um desperdício de 

recursos, haja vista estarem entrelaçadas com outras capazes de desempenhar tal atividade. 

Quando observamos os sociogramas e identificamos a alta concentração de laços que cada uma 

possui, percebemos um forte indício da especialização, porque dada esta dinâmica para o 

movimento continuar existindo é imperativo que todas mantenham contato entre si.  

A partir daí, podemos inferir que cada rede da sociedade civil, embora superficialmente 

possa se parecer com outras, suas motivações e o modo como se estrutura são diferentes, pois 

variáveis exteriores como os recursos disponíveis, oportunidades e restrições políticas são únicas 

em cada situação. Assim, entre as vontades dos militantes e as condições de êxito do movimento 

existe uma lacuna que somente quando certas estruturas se apresentam pode ser transposta. Como 

vimos, grupos de vanguarda podem até desencadear a criação de oportunidades, mas, para tanto, 

minimamente um ambiente democrático faz-se necessário para dar vazão às demandas. 

Ao observarmos as ações do movimento nos últimos trinta anos, reparamos que, em 

determinados períodos, há uma grande mobilização ao redor de uma causa específica, seguida por 

uma onda reivindicatória, a qual diminuía após algum tempo, geralmente alguns anos. 

Começamos a tentar explicar tal fenômeno pela óptica dos ciclos de confronto, porque nos 

parecia o referencial teórico mais adequado, haja vista as descrições dos autores a respeito do 

fato. Embora arbitrariamente, dividimos as ações das organizações em quatro ciclos diferentes 

para melhor entender sua dinâmica de funcionamento.  
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Nossa intenção era tentar compreender como se articulavam os conteúdos desses conflitos 

e a repercussão para as entidades; em acréscimo, poderíamos comparar um com os outros, e 

perceber as mudanças ocorridas nessa passagem, pois nelas poderíamos encontrar as explicações 

ansiadas na tese. Identificaríamos, por exemplo, quais elementos estruturais se encontravam 

presentes em um e desapareciam em outro e as consequências para a mobilização.  

Como comentamos anteriormente, o movimento de direitos humanos nasceu fortemente 

vinculado à Igreja Católica que lhe proporcionou condições de infraestrutura para dar seguimento 

às lutas, isto nos anos 80. Por intermédio da Comissão de Justiça e Paz os militantes tinham o 

apoio jurídico e material para levar adiante seus enfrentamentos. Podiam contar na retaguarda 

com o suporte institucional da Igreja, mas não era só isso. Ela forneceu aos militantes formação e 

esquemas de interpretação da realidade que associavam à defesa dos direitos humanos à 

conquista da justiça social, tal como se ambos fossem sinônimos. Da mesma forma, embora 

houvesse algumas entidades dedicadas à causa dos direitos, não havia uma institucionalização do 

movimento. Assim, caracterizamos esse período como o primeiro ciclo de confronto, o da justiça 

social.  

Com o fim, pelo menos formal, do Regime Militar, a consolidação da democracia e a 

conquista de alguns direitos básicos, outros temas começam a pautar as ações do incipiente 

movimento de direitos humanos. Entre elas, ganhou força o combate ao crime organizado e a 

impunidade reinante no Espírito Santo, em meados dos anos 90. Associado a isso muitos 

militantes dedicados à defesa da vida foram mortos juntamente com várias testemunhas. A 

corrupção alcançava o interior do Estado e encontrava-se nas Secretarias de Estado, no 

Legislativo e no Judiciário, pois eram inúmeras as denúncias de venda de sentenças. Parte 

considerável dessa situação era creditada à Scuderie Detetive Le Cocq um grupo paramilitar 

oriundo do Rio de Janeiro que sentou bases em solo capixaba.  

Ao contrário do ciclo anterior, o movimento já se encontrava relativamente 

institucionalizado, principalmente com a criação do CEDH, além disso, havia estabelecido forte 

conexão com o MNDH e a OAB. Dada à natureza dos oponentes fazia-se necessário combatê-los 

dentro dos limites da lei, houve inclusive uma aproximação com o Ministério Público Federal e a 

CPI do Narcotráfico do Congresso Federal. A rede de apoio ultrapassava os limites regionais, 

algo estratégico para a sorte do confronto, porque limitava sensivelmente a influência dos agentes 

criminosos sobre as instâncias de investigação e denúncia.  
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Somavam-se as ações institucionais outras estratégias para chamar à atenção aos desafios 

postos, por exemplo, passeatas, atos públicos em frente aos órgãos da administração estadual e da 

Justiça. Tais manifestações, na medida em que ganhavam visibilidade através dos meios de 

comunicação, tendiam a atrair mais público para as seguintes, chegando ao ponto de concentrar 

mais de dez mil pessoas em uma das marchas. As mobilizações de rua encontravam-se no 

repertório do conflito anterior, porém a proximidade com os operadores do direito e medidas 

judiciais já indicavam os rumos do movimento nos ciclos seguintes. 

A Scuderie Detetive Le Cocq foi colocada na ilegalidade, pessoas foram processadas e 

condenadas por crimes de improbidade administrativa, deputados estaduais afastados de seus 

cargos, em acréscimo houve uma redução da criminalidade como um todo, embora os índices 

nunca estivessem próximos do aceitável. Obviamente muitas pendências continuaram, porém 

dada à situação enfrentada pelas organizações de defesa dos direitos humanos, o momento 

passava a ser outro. Como consequência, as redes de militantes expandiram-se, e o Conselho 

alcançou um patamar de legitimidade que não possuía anteriormente. Encerrava-se o ciclo 

marcado pela busca da probidade no Estado e o combate ao crime organizado.  

Os primeiros anos do século XXI anunciaram o início de um novo ciclo de confronto, 

tendo como adversário declarado o Estado, mais precisamente o Poder Executivo, porém agora 

não eram as injustiças sociais nem a corrupção os motes do desafio, mas a questão carcerária, 

haja vista, as péssimas condições às quais os detentos eram submetidos nas prisões do estado, 

inclusive, sendo alojados em containers. Não à toa, essa temática ganhou relevância dentro do 

movimento de direitos humanos, pois parte das entidades que compunham o Conselho nesse 

período relacionavam-se com esse tema. Podemos destacar, entre elas, a Pastoral Carcerária, 

AMAFAVV, CDDH-Serra e a própria Defensoria Pública do Estado que captavam as demandas 

das famílias dos detentos e as encaminhavam ao Conselho e à Secretária de Justiça com vistas ao 

atendimento das queixas. De a parte a parte a tensão esteve elevada, inclusive com perseguições 

políticas contra os militantes. As oportunidades diminuíram na mesma intensidade em que as 

restrições aumentaram. Uma das ações mais utilizadas pelos militantes era a inspeção nas 

unidades. A partir daí, produziam relatórios com fotos para denunciar a situação. Por seu turno, o 

governo proibiu tais atividades, obrigando ao movimento recorrer aos seus pares que, por sua 

vez, acionaram o Supremo Tribunal Federal que autorizou novamente a entrada destes.  
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As redes surgem desse modo como uma dimensão importante no enfrentamento, pois, 

acuadas, as organizações tendem a acionar seus contatos com vistas a fortalecê-las em sua 

contenda local, assim convidaram o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciaria para 

realizar uma vistoria no Estado. Desse momento em diante, o presidente do CNPCP solicitou 

intervenção Federal no Estado, negada pelo Procurador-Geral da República. Contudo, foram 

veiculadas notícias em todo o país sobre os problemas enfrentados, inclusive as penitenciárias 

ficaram conhecidas como “masmorras capixabas”.  

Mesmo que o movimento já não encontrasse meios ao seu alcance para fazer frente ao seu 

opositor, a rede permitira mobilizar parceiros ad hoc para realizar o enfrentamento. Foi o caso 

das denúncias realizadas na ONU e OEA. As entidades por si não tinham nenhum contato com 

tais órgãos, porém conheciam outras que intermediariam o acesso a elas, por exemplo, a Justiça 

Global e a Conectas. Portanto, a rede amplia a obtenção de recursos não disponíveis entre as 

parceiras, nesse exemplo, prestígio e influência. Tal ataque colocou o governo na parede, pois 

não era acusado de violação dos direitos básicos apenas por organizações da Grande Vitória, mas 

por entidades reconhecidas mundialmente. 

Durante o ciclo de confronto, estabelece-se um fogo cruzado constante, pois cada ação da 

sociedade civil geralmente é respondida por outra do governo, variando apenas o nível de 

intensidade. Nesse período, o Executivo não abriu nenhuma possibilidade de diálogo o que, por 

sua vez, obrigou o movimento a forçar a resolução das suas demandas. Uma das estratégias mais 

utilizadas pelo governo era cortar os recursos do CEDH, espinha dorsal do movimento, e ameaçar 

constantemente com sua dissolução. Além dessas ações, as autoridades recorreram à 

criminalização para desmobilizar os militantes, acusando-os de associação ao crime. A Pastoral 

Carcerária foi uma das que mais sentiu esse golpe. Pudemos verificar isso devido a seu 

afastamento do Conselho juntamente com a Arquidiocese de Vitória. 

Com a troca de governo, regressaram ao poder antigos aliados do movimento, muitos dos 

quais contribuíram para a criação do CEDH. O clima belicoso diminui, abrindo as portas ao 

diálogo, porém, ao contrário do imaginado pelos militantes, não foram poucas as barreiras 

impostas à ação dos militantes. Com vistas a sensibilizar o público em geral e garantir políticas 

públicas efetivas para os direitos humanos, o quarto ciclo de confronto inicia-se com as 

discussões em torno do PEDH e PEEDH, impulsionados pelo PNDH 3, sancionado pela 

Presidência da República em 2009.  
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Haja vista a escassez de recursos, principalmente devido à baixa taxa de renovação da 

militância, expandir o conhecimento dos direitos à população em geral e, em específico, aos 

jovens em idade escolar torna-se uma estratégia com vistas a fortalecer o movimento, pois 

mesmo que daí não surjam novos defensores, pelo menos haverá uma maior sensibilização e 

apoio do público para com suas demandas. No cálculo do movimento, os planos de direitos 

humanos contribuem para esclarecimento quanto à matéria, desfazendo o senso comum que os 

associa à “defesa de bandidos”.  

Paralelamente aos debates a respeito da construção das propostas, continuaram ações 

dirigidas à denúncia das condições dos presos, porém com o afastamento da Pastoral Carcerária e 

a mudança de enquadramento do entendimento de direitos humanos tais práticas deixaram o 

primeiro plano. O importante agora passava a ser garantir políticas públicas para a consolidação 

dos Direitos Constitucionais. Dessa forma, a proximidade com os operadores do direito tornou-se 

mais estreita porque o seu saber jurídico era importante na elaboração das diretrizes dos 

programas em um primeiro momento e depois na pressão para a sua aprovação. 

As principais estratégias giravam em torno de notas públicas, posicionando o Conselho e, 

por conseguinte, o movimento, diante dos grandes temas em voga, e repudiando ou cobrando o 

governo em relação à celeridade na aprovação das propostas da sociedade civil. As manifestações 

de rua não se fizeram presentes, nem parceiros posicionados em redes internacionais foram 

mobilizados, porém foram inúmeros os ofícios e reuniões com os membros do Executivo. A 

mudança de estratégia de enfrentamento também alterou as respostas por parte das autoridades 

que, ao invés de criminalizar o movimento ou fechar-se ao diálogo, protelou o máximo possível a 

homologação dos documentos, valendo-se de expedientes burocráticos para justificar a demora. 

Como a versão assinada pelo então Secretário de Assistência Social e Direito Humanos250 

não correspondeu com a construída pelas organizações, acreditamos que esse ciclo de confronto 

ainda não chegou ao fim. Ao contrário, com o retorno de antigos adversários ao governo, existe a 

tendência de um recrudescimento dos embates. Isso comprova o fato de não podermos ignorar as 

condicionantes estruturais da ação, por exemplo, o entorno político ou a disponibilidade de 

recursos, pois são elementos decisivos no modo como o movimento orienta suas ações. 

Pudemos reparar também que cada ciclo de confronto possui um enquadramento (frame) 

próprio dos direitos humanos, ou seja, um modo particular de entendê-los. Isso mostra que nem 

                                                   
250 Helder Salomão, filiado ao Partido dos Trabalhadores, eleito deputado federal para o mandato 2015-2018.  
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todos os movimentos sociais, embora possuam temáticas semelhantes, abordam-nas da mesma 

forma. Dentre os fatores que influenciam decisivamente nessas variações, destacamos a 

orientação tomada pelas organizações mais destacadas dentro da rede. Elas tendem a refletir suas 

interpretações da realidade sobre o modo de agir da rede. 

 No primeiro ciclo, o entendimento dos direitos humanos era por um viés da justiça social 

por causa da presença de setores da Igreja Católica devotados aos pobres, os quais haviam 

formado parte considerável dos militantes. Dessa forma, o movimento ainda embrionário toma 

para si tal enquadramento, tanto que temas posteriormente caros às organizações como a 

moralidade do Estado nem eram mencionados naquele momento. Da mesma forma, a associação 

do movimento com o cumprimento da Lei de Execuções Penais com vistas à garantia da 

dignidade dos presos é em boa medida resultado da presença de militantes e entidades dispostas a 

abraçar tais causas, tais como a Pastoral Carcerária, Arquidiocese de Vitória e, de certa forma, o 

próprio CDDH-Serra, e, quando eles retiram-se da linha de frente, o enquadramento é 

gradativamente substituído. 

Acreditamos que o frame é definido relacionalmente, conforme as organizações 

componentes da rede interagem ao longo dos conflitos. Assim, quando as demandas são 

relativamente atendidas, e novos parceiros agregam-se ao arranjo, há uma transformação daquilo 

que é entendido como direitos humanos, levando ao desenvolvimento de novos ciclos de conflito. 

Além disso, é preciso considerar os recursos disponíveis à sociedade civil e as oportunidades e 

restrições colocadas ao movimento. Todas essas variáveis influenciam no enquadramento, nas 

estratégias de enfrentamento e nas alianças estabelecidas com vistas ao sucesso da mobilização, 

em outras palavras, nas feições assumidas da sociedade civil.  

Propusemo-nos explicar em que medida as estruturas da sociedade, leia-se os aspectos 

culturais, políticos e sociais relacionam-se com as ações dos militantes na construção de redes 

com vistas à defesa dos direitos humanos no Espírito Santo. Evitamos ficar na plateia, apenas a 

observar o jogo de cena, mas adentramos aos bastidores, onde os acordos são selados e a esquete 

montada, com o objetivo de convencer o público da importância do que acontece ali. Talvez 

alguns fatos tenham passado ao largo em nossa explicação, mas nossos esforços foram os de 

entender as dinâmicas associativas colocadas no palco. Cabe ao leitor crítico avaliar se 

conseguimos ou não esse objetivo.  
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ANEXO I - Composições do Conselho Estadual de Direitos Humanos – CEDH 

GESTÃO 1996/1998 

Decreto Nº. 444-P, publicado em 04 de dezembro 

1996. 

Membros: 

Representantes Governamentais 

Secretaria de Estado da Justiça 

Titular: Maria Jovelina Debona 

Suplente: Márcia dos Santos Neves 

Tribunal de Justiça 

Titular: Antônio Leopoldo Teixeira 

Suplente: Arthur José Neiva de Almeida 

Ministério Público Estadual 

Titular: Elcy de Souza 

Suplente: Carla Stein 

Defensoria Pública do Espírito Santo 

Titular: Marcelo Paes Barreto 

Suplente: Adriana Zottich e Zottich 

Assembleia Legislativa 

Titular: Cláudio Vereza 

Suplente: Fátima Couzi 

Universidade Federal do Espírito Santo 

Titular: José Arimathés Campos Gomes 

Suplente: Agessandro da Costa Pereira 

Representantes Não Governamentais 

Titulares: 

Isaías Santana da Rocha 

Marta Falqueto 

Marinalva Coelho dos Santos 

Lúcia Aparecida Xavier Guerra 

Helena Marfisa Ventorim 

Valdemir Fagundes Ferraz 

Suplentes: 

Leonardo Deptulsky 

Sillas dos Santos Vieira 

Maria Clara da Silva 

Gilmar Ferreira de Oliveira 

Silvio José de Lírio 

Adahyr Cruz 

Número do decreto: 444-P 

Data de assinatura: 3 de dezembro de 1996 

Membros: 

Representantes Governamentais 

Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania 

Perly Cripriano 

Defensoria Pública 

Sandra Mara Vianna Fraga 

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/ES 

Helcias de Almeida Castro 

Ministério Público Estadual 

Clovis José Barbosa Figueira 

Assembleia Legislativa 

Brice Bragato 

Universidade Federal do Espírito Santo 

Erly Elzébio dos Anjos 

Tribunal de Justiça 

Antônio Leopoldo Teixeira 

Representantes da Sociedade Civil 

Titulares: 

Eldilza Maria da Silva Filipini - Movimento Nacional 

de Luta pela Moradia – MNLM/ES 

Martin José Covre – Central Única dos 

Trabalhadores – CUT 

Gilmar Ferreira de Oliveira – CDDH da Serra 
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Eliete Rosa Fernandes – Movimento Nacional dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST/ES 

Sillas dos Santos Vieira – Associação dos Pastores 

Evangélicos do Brasil – AEVB 

Isaias Santana da Rocha – Movimento Nacional dos 

Direitos Humanos – Regional Leste 1 – MNDH/ES 

GESTÃO 1999/2001 

Decreto Nº. 927-P publicado em 10 de setembro 

1999. 

Membros: 

Secretaria de Estado da Justiça 

Titular: Maria Jovelina Debona 

Suplente: Márcia dos Santos Neves 

Defensoria Pública Estadual 

Titular: Marcelo Paes Barreto 

Suplente: Adriana Zottich e Zottich 

Tribunal de Justiça 

Titular: Antônio Leopoldo Teixeira 

Suplente: Arthur José Neiva Almeida 

Ministério Público Estadual 

Titular: Elcy de Souza 

Suplente: Carla Stein 

Assembleia Legislativa 

Titular: Cláudio Vereza 

Suplente: Fátima Couzi 

Universidade Federal do Espírito Santo 

Titular: José Arimathéa Campos Gomes 

Suplente: Agesandro da Costa Pereira 

Representantes da Sociedade Civil 

Titulares: 

Isaias Santana da Rocha 

Marta Falqueto 

Marinalva Coelho dos Santos 

Lúcia Aparecida Xavier 

Helena Marfisa Ventorim 

Valdemir Fagundes Ferraz 

Suplentes: 

Leonardo Deptulsky 

Sillas dos Santos Vieira 

Maria das Graças Nascimento Nacort 

Gilmar Ferreira de Oliveira 

Sílvio José de Lírio 

Adahyr Cruz 

GESTÃO 2002/2003 

Decreto: 1.150-S, publicado em 07 de novembro de 

2001. 

Membros: 

Representantes Governamentais 

Secretaria de Estado da Justiça 

Titular: Maria Jovelina Debona 

Suplente: Regina Célia Silva Hoffmann 

Tribunal de Justiça 

Sem representantes. 

Ministério Público Estadual 

Sem representantes. 

Defensoria Pública do Espírito Santo 

Titular: Marcelo Paes Barreto 

Suplente: Magareth Valladão Fraga 

Assembleia Legislativa do Espírito Santo 

Titular: Cláudio Humberto Vereza Lodi 

Suplente: Wellington Coimbra 

Universidade Federal do Espírito Santo 

Titular: Pedro José Bussinger 

Suplente: Carlos Henrique Bezerra Leite 

Ordem dos Advogados do Brasil/ES 

Titular: Paulo Roberto Amorim 

Suplente: Francisco de Assis Araújo Herkenhoff 

Representantes da Sociedade Civil 
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Titulares: 

Marta Falqueto 

Maria de Lourdes Vieira Silva 

Gilmar Ferreira de Oliveira 

Adahyr Cruz 

Helena Marfisa Ventorim 

Isaias Santana da Rocha 

Suplentes: 

Jane Lindolfo da Silva 

Valdeni Fagundes Ferraz 

Sillas dos Santos Vieira 

Carlita Cozendei da Silva 

Alaides de Oliveira Santos 

Maria das Graças N. Nacort 

GESTÃO 2004/2005 

Decreto: 466-S, publicado em 04 de maio 2004. 

Membros: 

Representantes Governamentais 

Secretaria de Estado da Justiça: 

Titular: Maria Jovelina de Debona 

Suplente: Lúcia Moulin dos Santos Neves 

Defensoria Pública Estadual: 

Titular: Nely Menezes Pereira 

Suplente: Vera Carly Lopes 

Ordem dos Advogados do Brasil/ES 

Titular: André Luiz Moreira 

Suplente: Paulo Roberto Amorim 

Ministério Público Estadual 

Titular: Luiz Antônio de Souza e Silva 

Assembleia Legislativa 

Titular: Brice Bragato 

Suplente: Maria de Fátima Rocha Couzi 

Tribunal de Justiça 

Titular: Victor Queiroz Schineider 

Suplente: Idelson Santos Rodrigues 

Universidade Federal do Espírito Santo 

Titular: Vânia Carvalho de Araújo 

Suplente: Carlos Henrique Bezerra Leite 

Representantes da Sociedade Civil 

Titulares: 

Isaias Santana da Rocha – Centro de Estudo da 

Cultura Negra - CECUN 

Marta Falqueto – Movimento Nacional de Direitos 

Humanos – MNDH/ES 

Isabel Aparecida Borges da Silva – Pastoral 

Carcerária 

Luiz Cláudio dos Santos – Centro de Apoio aos 

Marinheiros 

João José Barbosa Sana – Sindicato dos Bancários 

Célia Maria Dalapicole Veronez – Pastoral do Menor 

Suplentes: 

Josely Pinto dos Reis – Centro de Promoção e 

Defesa dos Direitos Humanos de João Neiva – 

CPDDH 

Bruno Camilo Rodrigues – Associação de Gays do 

Espírito Santo 

Carlos Alberto de Araújo Moraes – Centro de Defesa 

dos Direitos Humanos – Regional Sul 

Tânia Maria Silveira – Centro de Defesa dos Direitos 

da Criança e do Adolescente “Jean Alves da 

Cunha” 

Maria das Graças Nascimento Nacort – Associação 

de Mães e Familiares de Vítimas da Violência – 

AMAFAVV/ES 

José Wilson Lyrio Fraga – Centro de Defesa dos 

Direitos Humanos de Aracruz 

GESTÃO 2006/2008 

Decreto: 941-S publicado em outubro de 2006. 

Membros: 
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Representantes Governamentais 

Secretaria de Estado da Justiça 

Titular: Rosemary Nunes Kock 

Suplente: Maria Jovelina Debona 

Defensoria Pública Estadual 

Titular: Maria Imaculada Conceição Andriolli 

Suplente: Marcos Antônio de Oliveira Farizel 

Ordem dos Advogados do Brasil/ES 

Titular: André Luiz Moreira 

Suplente: Francisco de Assis Araújo Herkenhoff 

Ministério Público Estadual 

Titular: Gabriel de Souza Cardoso 

Suplente: Márcia Jacobsem 

Poder Judiciário Estadual 

Titular: Marcelo Soares Cunha 

Suplente: Ronaldo Domingues de Almeida 

Universidade Federal do Espírito Santo 

Titular: Vânia Carvalho de Araújo 

Suplente: Carlos Henrique Bezerra Leite 

Representantes da Sociedade Civil 

Titulares: 

Carlos Alberto de Araújo Moraes 

Jakson Noronha Camargo 

Isaias Santana da Rocha 

Josely Pinto dos Reis 

Maria das Graças do Nascimento Nacort 

Saverio Paollilo 

Suplentes: 

André Messias dos Santos 

Celso Andreon 

Clotilde Frota Cosme 

Edna Martins 

Luiz Cláudio dos Santos 

Oziel Ribeiro Melgaço 

GESTÃO 2009/2010 

Decreto: 261-S publicado em 18 de março de 2009. 

Membros: 

Representantes Governamentais 

Secretaria de Estado da Justiça 

Titular: Márcia dos Santos Neves 

Suplente: Maria da Penha Lopes Soares Rocha 

Defensoria Pública Estadual 

Titular: Maria Imaculada Conceição Andriolli 

Suplente: Lívia Souza Bittencourt 

Ordem dos Advogados do Brasil/ES 

Titular: Nara Machado Borgo 

Suplente: Homero Magra Junger 

Ministério Público Estadual 

Titular: Sandra Maria Ferreira de Souza 

Suplente: Josemar Moreira 

Tribunal de Justiça 

Titular: Carmen Lúcia Correa 

Suplente: Paulo Sérgio Bellucio 

Assembleia Legislativa 

Titular: Janete de Sá 

Suplente: Larissa Altoé Contarato 

Representantes da Sociedade Civil 

Titulares: 

Bruno Alves de Souza – Centro de Apoio aos 

Direitos Humanos 

Aristides Fonseca Filho – Centro de Defesa dos 

Direitos Humanos – Regional Sul 

Marcos Firmino – Centro de Defesa dos Direitos 

Humanos de Colatina 

Josely Pinto dos Reis – Centro de Defesa e 

Promoção dos Direitos Humanos de João Neiva 

Gilmar Ferreira de Oliveira – Centro de Defesa dos 

Direitos Humanos da Serra 
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Maria das Graças Nascimento Nacort – Associação 

de Mães e Familiares de Vítimas da Violência do 

Espírito Santo - AMAFAVV/ES 

Suplentes: 

Verônica da Cunha Bezerra – Centro de Apoio aos 

Direitos Humanos 

Ademir Torres – Centro de Defesa dos Direitos 

Humanos – Regional Sul 

Adimar Rodrigues – Centro de Defesa dos Direitos 

Humanos de Colatina 

Carlos José de Cabral – Associação Capixaba de 

Redução de Danos – ACARD 

Sônia de Souza Leal – Associação de Pastores da 

Grande Vitória – APGV 

Miroslávia Façanha de Souza – Cáritas 

Arquidiocesana 

GESTÃO 2011/2012 
Decreto 873-S publicado em 08 de abril de 2011. 

Membros: 

Representantes governamentais 

Secretaria de Estado da Justiça 

Quésia da Cunha Oliveira – Titular 

Maria da Penha Lopes Soares Rocha – Suplente 

Defensoria Pública Estadual 

Bruno Pereira Nascimento – Titular 

Paulo Antônio Coelho dos Santos – Suplente 

Ordem dos Advogados do Brasil/ES 

Cássio Rebouças de Moraes – Titular 

Nara Borgo Machado – Suplente 

Ministério Público Estadual 

Sandra Maria Ferreira de Souza – Titular 

Josemar Moreira – Suplente 

Poder Legislativo Estadual 

Genivaldo Lievori – Titular 

Poder Judiciário Estadual 

Carmen Lúcia Corrêa – Titular 

Paulo Sérgio Bellucio – Suplente 

Universidade Federal do Espírito Santo 

Luiz Antonio Dagios – Titular 

Antonio Lopes de Souza Neto – Suplente 

Representantes da sociedade civil 

Cáritas Diocesana de São Mateus 

Joana da Silva Assunção – Titular 

Sandra Madalena Valentin de Souza – Suplente  

Centro de Defesa dos Direitos Humanos – CDDH 

da Serra 

Gilmar Ferreira de Oliveira – Titular 

Jassenildo Henrique de Oliveira Reis – Suplente 

Centro de Defesa dos Direitos Humanos "Dom 

Tomás Balduíno" 

Ademir Torres – Titular 

Rosana Costa Santiago – Suplente  

Mitra Arquidiocesana de Vitória 

Saverio Paolillo – Titular 

Arthur de Souza Moreira – Suplente 

Sindicato dos (as) Trabalhadores (as) em Educação 

Pública do Espírito Santo– SINDIUPES 

José Christovam de Mendonça Filho – Titular 

Menderson Rezende de Moura – Suplente 

União de Negros pela Igualdade – UNEGRO 

Adriana Silva – Titular 

Welington Barros Nascimento – Suplente 

GESTÃO 2013/2014 

Decreto n.º 984-S publicado em 16 de maio de 2013. 

Membros: 

Representantes governamentais 

Secretaria de Estado da Justiça 

Titular – Ana Maria Caracoche 

Suplente – Adriana Alves da Silva 
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Defensoria Pública Estadual 

Titular – Bruno Pereira Nascimento 

Suplente – Valdir Vieira Júnior 

Assembleia Legislativa 

Titular – Genivaldo Lievori 

Suplente – Luiz Durão 

Tribunal de Justiça 

Titular – Carmen Lúcia Corrêa 

Suplente – Paulo Sérgio Bellucio 

Ministério Público Estadual 

Titular – Sandra Maria Ferreira de Souza 

Suplente – Cleto Vinicius Vieira Pedrollo 

Universidade Federal do Espírito Santo 

Titular – José Edgar Rebouças 

Suplente – Vanda de Aguiar Valadão 

Ordem dos Advogados do Brasil/ES 

Titular – Cássio Rebouças de Moraes 

Suplente – Nara Borgo Cypriano Machado 

Representantes da sociedade civil 

Centro de Apoio aos Direitos Humanos – CADH 

Titular – Gilmar Ferreira de Oliveira 

Suplente – Roselito Ribeiro 

Centro de Defesa dos Direitos Humanos “Dom 

Tomás Balduíno” 

Titular – Ademir Torres 

Suplente – Anderson Falcão Caldeira Torres 

Coletivo Fazendo Direito 

Titular – Gilvan Vitorino da Cunha Santos 

Suplente – Andreia Uliana Teodoro 

Observatório Capixaba de Juventude 

Titular – Camila Costa Valadão 

Suplente – Thiago Emerick André Vescovi 

Sociedade Colatinense de Proteção e Promoção dos 

Direitos Humanos 

Titular – Marcos Firmino 

Suplente – Cleidomar Gomes 

União de Negros pela Igualdade 

Titular – Welington Barros 

Suplente – Adriana Silva
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ANEXO II - Entrevista – Gilvan 

 
Comentários: Havia entrado em contato com o entrevistado via telefone a pedir a entrevista e explicar as 

suas razões, pediu-me que mandasse por e-mail a solicitação, pois assim responderia agendando a data. A resposta 

demorou umas duas semanas. Sujeito de fala fácil e cativante, militante engajado com as questões dos direitos 

humanos, principalmente com a questão carcerária, sua origem remonta ao sindicato dos petroleiros. Apenas em um 

momento tive que interromper a gravação em função da necessidade dele atender ao telefone. Chegou ao local da 

entrevista com sua bicicleta e apetrechos necessários à atividade.  

QUESTÕES:  1 

1) Poderia contar um pouco sobre a sua trajetória de vida e o seu primeiro contato com os 2 

direitos humanos? 3 

Se voltarmos bem no tempo, na Década de 80 fui professor de Matemática em Cariacica e á me 4 

deparei pela primeira vez com algum tipo de movimento de reivindicação que foi dos professores 5 

que não estavam dentro de um sindicato, mas mesmo assim fizemos grandes movimentos e 6 

passeatas e enfrentamento com a prefeitura antes mesmo da Constituição de 1988. Quando nossa 7 

segurança e condições de trabalho eram precárias os militares podiam tanto admitir quanto 8 

demitirem. Em seguida entrei para a Petrobras em 1989 através de concurso público, vinha da 9 

escola técnica o IFES atualmente, porém não participei do movimento estudantil. Então fui 10 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA ENTREVISTA. 

Dia: 10/07/2014. 

Local: Sede do CEDH. 

Início: 09h00min      Término: 10h32min 

Duração: 1h32 min  

Entrevistado: Gilvan Vitorino 

Organização: Coletivo Fazendo Direito 

Arquivo de Áudio: ENTREVISTA-GILVAN (1) 

                               ENTREVISTA-GILVAN (2) 

ENTREVISTADOR: Antonio Cesar Machado da Silva. 
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trabalhar em São Mateus no note do ES e participei do sindicato dos petroleiros, fazíamos 11 

enfretamento contra o Governo Federal que ditava as regras e ainda faz isto é normal. Nosso 12 

sindicato era filiado a CUT, ainda é, e que uma reivindicação não só por resultados, mas uma 13 

crítica à estrutura do capitalismo fizemos a campanha contra a privatização, trabalhamos com o 14 

MST e com sindicatos de outros ramos. Depois fui estudar direito e já na faculdade comecei a me 15 

envolver com o sistema prisional, fui conhecer como um defensor, mesmo ainda não formado em 16 

Direito e embora já tivesse visitado unidades prisionais anteriormente fui conhecer na faculdade. 17 

Quando fui trabalhar na defesa de direitos comecei pelo presídio da policia militar que fica dentro 18 

do quartel eu descobri que tinha amigos presos lá dentro (policiais) amigos de infância que se 19 

tornaram policiais e vieram a responder processo e foram condenados. Eu nunca me refiro àquilo 20 

que ensejo a condenação prefiro me limitar a dizer que foram condenados. Eu conheço o sistema 21 

e sei que não é incomum que a pessoa seja condenada embora não tenha a dever, comecei a me 22 

aproximar deles, me consternei com aquela situação porque a despeito de qualquer questão de 23 

responsabilidade a prisão é uma inflição de dor daqueles que estão ou ficarão presos. Se nós 24 

temos consideração com a pessoa humana qualquer um que esteja preso devemos ter muita 25 

atenção, pois esta pessoa passa por uma aflição muito grande. Então foi isto que me levou a 26 

continuar a militar no sistema prisional. Dai me formei e neste tempo de formação fiz a prova da 27 

OAB me tornei advogado e não parei entrei para a pastoral carcerária como advogado da pastoral 28 

que sou absolutamente voluntário, não recebo nada com isso, até gasto meu dinheiro, mas faço 29 

isso com muita alegria. O sistema prisional continua para mim um espaço prioritário de trabalho 30 

continuei minha militância e tento ajudar alguns companheiros da pastoral a compreender este 31 

fenômeno que se chama criminalidade e que substitui o foco por criminalização por isto retira o 32 

condenado do papel de objeto e passamos a ter como objeto de estudo o fenômeno da 33 

criminalização que é feita no sentido que nos interessa pelo Estado e seus agentes este é o 34 

processo de criminalização que me importa hoje. Por isso algumas pessoas que são usuárias de 35 

drogas estão presas como se traficantes fossem então isto ao te haver com o fato do que elas 36 

fizeram ou que as pessoas que subtraíram algo estão presas e outras que cometeram algo mais 37 

grave estão soltas, ou seja, não tem haver com aquilo que fizeram, mas com as representações do 38 

Estado assim como a sociedade que assim fazem esta abordagem dizem se alguma coisa foi ou 39 

não crime, os juízes tem o seu juízo de valor. Primeiro a policia, depois o promotor e por fim o 40 

juiz é por isso que alguns casos que são aparentemente idênticos são enquadrados de forma 41 
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diferentes, isto depende de um ato de vontade que vai do legislador ate o promotor e juiz. Este é o 42 

percurso que fiz junto a pastoral carcerária e com outros movimentos de direitos humanos a partir 43 

de 2010 participando aqui do conselho como convidado pelo seu presidente Gilmar Ferreira, mas 44 

não era membro, apenas um advogado voluntário da pastoral. Hoje estou no CEDH 45 

representando uma entidade que críamos de defesa de direitos humanos chamada Coletivo 46 

Fazendo Direitos.  47 

2) Poderia contar um pouco da gênese do coletivo? 48 

Antes de criar o conselho gostaria de salientar que fui para o programa de mestrado em Ciências 49 

Sociais da UFES e aproveitei para pesquisar sobre o sistema prisional, minha pesquisa não foi 50 

por interesse acadêmico, ou por qualquer motivo abstrato ou erudição, mas aprimorar o discurso 51 

para a militância. O coletivo é antigo porque nasce como o Movimento Fazendo Direito lá na 52 

faculdade de Direito em 2001, propriamente criado em 2002 para disputar o centro acadêmico da 53 

faculdade. Todos eles meus colegas da faculdade de direito, de períodos diferentes, mas próximos 54 

1, 2 e 3 terceiros períodos, pois tinha um movimento estudantil na faculdade que não nos 55 

agradava, pois não era de enfrentamento, trabalhava com as possibilidades que a direção da 56 

faculdade fornecia em nossa opinião aquilo era quase que um clube. Nós entramos com uma 57 

perspectiva crítica de enfrentamento de questões estruturais que precisavam ser debatidas. 58 

Perdemos a primeira eleição, inclusive eu nunca compus nenhuma chapa, era um operador e digo 59 

sem vaidades que o movimento nasceu também da minha vontade junto com mais dois ou três 60 

colegas fomos os precursores, mas como vinha do movimento sindical preferia que o espaço 61 

devesse ser dado na chapa para outros colegas terem esta liderança também. Disputamos outras e 62 

chegou o momento em que ganhamos a eleição com uma quantidade de votos representativa e 63 

ganhamos com uma legitimidade muito grande, não foi um casuísmo do momento, mas tratou-se 64 

de uma construção e naquele momento gozavámos de uma confiança do corpo discente. Com a 65 

nossa eleição o enfrentamento aumentou com a direção da faculdade, houve tal tensão que alguns 66 

colegas foram perseguidos com procedimentos administrativos internos, inclusive em vários 67 

momentos tivemos que entrar com mandatos de segurança na justiça federal para garantir alguns 68 

direitos. Uma vez a direção da faculdade descumpriu decisão judicial era um enfrentamento 69 

aberto com forças muito atuantes. Nós nos formamos e o movimento fazendo direito não foi à 70 

frente, mas aqueles estudantes se lembravam com saudades e aquilo produziu frutos, então depois 71 
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de muitas reuniões, deu um trabalho muito grande, até que em 2012 a maioria destes estudantes 72 

tinham se formado em 2007, conseguiriam evoluir o movimento para o coletivo fazendo direito, 73 

instituindo e registrando estatuto e passados estes dois anos somos legitimados até para ações 74 

coletivas, nós temos grandes companheiros daquela época, mesmo aqueles que não tem dedicado 75 

muitas horas na defesa dos direitos humanos são grandes parceiros, são pessoas que podemos 76 

contar e podem ser mobilizadas para uma defesa especifica. Nós inclusive temos algumas defesas 77 

caminhando. É importante relatar que o coletivo fazendo direito, antes de se organizar como uma 78 

organização formalmente no ano de 2008 fomos solicitados para arregimentar uma quantidade de 79 

advogados para fazer a defesa de algumas entidades do movimento negro que lutavam pela 80 

preservação de uma lei municipal aqui no município de Vitória que instituía naquela época um 81 

percentual de vagas para afrodescendentes no serviço público, nós já advogados fizemos um 82 

trabalho de defesa, mas perdemos e a lei foi declarada inconstitucional, hoje de novo o coletivo 83 

esta fazendo a defesa judicial de uma lei quase idêntica que retornou quatro anos depois aprovada 84 

pela Câmara, mas de novo o MP esta questionando sua constitucionalidade e outra vez estamos 85 

na defesa das cotas para os afrodescendentes, só que agora há algo importante, estamos em uma 86 

época pós-estatuto da igualdade racial e recentemente uma lei que institui cotas para o serviço 87 

público federal, agora as circunstâncias em Vitória e no ES que é um estado muito conservador e 88 

eu ousaria a afirmar que estamos na ponta do conservadorismo de uma forma geral em matéria 89 

direitos humanos, política partidária e defesa de direitos de uma forma geral. Os avanços não são 90 

sem muita luta por isso aqui comemoramos cada uma delas, pois dá trabalho. O coletivo fazendo 91 

direitos compõe o conselho, pois disputamos a eleição e as demais entidades nos confiaram uma 92 

cadeira, pois nos reconhecem uma entidade parceira na defesa de direitos humanos, o próprio 93 

estatuto contempla esta matéria com um cuidado muito importante. Eu continuo meu trabalho 94 

com a pastoral carcerária, hoje eu estou também na Comissão de direitos humanos da OAB aqui 95 

do estado e presidente da comissão de política criminal e penitenciaria e represento o ES nesta 96 

coordenação nacional que a sigla chama-se COASC coordenação de acompanhamento do sistema 97 

carcerário com ela temos visitados ouros estados, por exemplo, Ceara, Pará e Minas Gerais 98 

fazendo inspeção das unidades prisionais, tentando contribuir para diminuir esta aflição do sujeito 99 

que cumpre pena, a própria prisão são aflição sempre qualquer que seja a condição do cárcere. Da 100 

mesma forma que a gente se admira que um dia houve açoite ou Lei do Talião, um dia nós vamos 101 

olhar para trás e admirar que um dia houve pena de prisão, que a humanidade usou do expediente 102 
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de prender pessoas. As pessoas que estão fora e houve um discurso isto é a solução para os 103 

conflitos elas não sabem o que estão dizendo, isto é uma ideologia, esconde uma realidade que as 104 

pessoas não conhecem, a prisão é uma aflição insuportável, além disso, não se presta para aquilo 105 

que se diz, diminuir os conflitos e com a prisão nós teremos uma sociedade melhor, além de não 106 

termos esta sociedade melhor, estamos construindo violações dos direitos humanos enormes. 107 

Primeiro com os presos, em seguida para os familiares e inclusive para os amigos e isto não é só 108 

de forma indireta, por exemplo, um pai ou mãe de um preso sofre com a prisão de seu filho, mas 109 

não é só por conta de seu filho estar aprisionado e eles soltos, mas quando estes pais quando se 110 

aproxima do cárcere para ter algum tipo de contato com o filho ou a filha ele sofre violações dos 111 

seus direitos também porque ele é maltratado pelos agentes e estigmatizado porque é pai de 112 

preso. Tem também a questão do distanciamento que é uma ofensa pouco perceptível, não é 113 

palpável, mas quando tentam visitar o seu querido que está preso tem a sua intimidade violada, 114 

principalmente pelas revistas vexatórias. No Pará fomos visitar presídio antes da entrada das 115 

celas tinha uma senhoria de uns 70 anos buscando informações sobre seu filho e começamos a 116 

conversar e ela nos contou da dor da dificuldade de enfrentar esta revista vexatória porque a 117 

mulher que sente mais esta violência, pois tem que despir totalmente, agachar e fazer esforço para 118 

relaxar o ânus e a vagina e há casos de agentes olhando e pior apalpando estas regiões dela para 119 

ver se guarda algo escondido nada justifica esta violação nem mesmo a suspeita de estar 120 

carregando armas e drogas estas são regiões que a Constituição proíbe que sejam violadas, ali 121 

sabíamos que o máximo que podíamos fazer era denunciar, mas a única coisa que tive para dar 122 

foi um abraço. Esta militância que tem sido predominantemente no sistema prisional, mas não 123 

somente (recentemente o Coletivo Fazendo Direito, nós somos pouco temos aproximadamente 124 

quatorze membros, temos a vontade de aumentar, nem sempre encontramos pessoas com a 125 

disponibilidade de participar, o Coletivo desenvolveu uma luta pela população em situação de rua 126 

para intervir no caso de algumas pessoas maltratadas por agentes da guarda municipal, policia 127 

militar e servidores da limpeza pública que não respeitam quando estão dormindo em uma 128 

calçada, chegam dizendo que estão lavando, jogam água e molham isto é muito duro de noite ou 129 

guardas descendo o cacete e quando estas pessoas reagem eles sacam da autoridade, do famoso 130 

desacato, além do sujeito ser vitimado ele é conduzido para a delegacia com a alegação de que 131 

cometerá desacato. Pelo menos em um caso especifico destes de uma moradora de rua nós 132 

fizemos a intervenção na delegacia e propusemos um habeas corpus foi preventivo, pedia para 133 
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que o juiz impedisse que esta moradora não fosse mais molestada no seu direito de ir, vir e 134 

permanecer nem pela polícia, agentes da guarda ou qualquer outro e o juiz nos concedeu a ordem, 135 

nós conseguimos um salvo conduto para ela. Imagina uma coisa obvia garantida na Constituição. 136 

Assinaram conosco este habeas corpus um defensor público, o advogado Homero Mafra que já 137 

era presidente da OAB, Gilmar ferreira como presidente do CEDH, isto foi uma vitória bem 138 

importante para ela e para nós. Nós vimos que podemos produzir bons frutos, já que vencemos 139 

poucas lutas temos que comemora-las. Esta situação da população de rua não dá para abraçar 140 

toda, pois o coletivo não tem tantas pernas, as demandas são muitas mais que podemos 141 

comportar.  142 

3) De que forma chegam estas demandas? 143 

Nos já temos uma rede. Existe uma rede de defensores de direitos humanos que não está escrita 144 

em lugar nenhum, enquanto rede é simbólica ela se reconhece a partir da percepção de que nós 145 

somos vários em direitos humanos em algum lugar (luta) nós nos encontramos e as pessoas 146 

mesmo que a rede não esteja em papel sabem com quem podem contar. A partir disso passa haver 147 

certa divisão do trabalho, você sabe que determinada demanda cai bem para certo grupo ou 148 

pessoa, elas sabem que quando estiverem tratando do sistema prisional nos procuram, embora 149 

outras questões possam também nos chegarem. Então quando tem uma violação seu telefone 150 

toca. Claro que tem certos defensores que se tornarão mais conhecidos. Cada um de nós passou 151 

da fase inicial e depois como defensor vai se afirmando e vai se tornando mais conhecido, assim 152 

está mais dentro da rede do que em sua extremidade. Existe a predominância do centro sobre a 153 

periferia como diria Bourdieu, existem coisas boas e desagradáveis nesta disputa. 154 

4) Que tensões são estas que geram conflitos?  155 

Existe a partir inclusive da convicção de que estas tensões existem em qualquer campo eu poderia 156 

de pronto se conhecer o campo dizer ai tem tensão, pois o conflito faz parte desta convivência e 157 

temos divergências e estas são expostas em um processo de disputa, mas isto é salutar faz o 158 

movimento crescer. Vou citar uma divergência que pode acontecer no nosso meio. É uma opinião 159 

minha que talvez eu encontre aliados, mas nem tantos assim. Nós podemos estar diante de um 160 

julgamento de um policial acusado de ter participado da chacina de um adolescente na rua do 161 
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bairro tal (isto é recorrente). Algumas pessoas acreditam que mesmo sendo defensoras dos 162 

direitos humanos podem pedir que este sujeito apodreça na cadeia e seja condenado a uma pena 163 

de 250 anos, pois este sujeito é um animal, haverão algumas pessoas que enxergarão neste 164 

discurso uma contradição. Não se trata dizer de que lado eu estou, neste momento nós teremos 165 

uma tensão de um lado pessoas levantando bandeira pedindo punição máxima e outras que acham 166 

que a prisão não se legitima, pois ali eu tenho uma pessoa que esta sem dignidade. Se lembrarmos 167 

daquele cartaz “direitos humanos basta sermos para termos” às vezes acreditamos, mas não 168 

praticamos, pois em alguns casos acreditamos que alguns indivíduos não têm aqueles direitos, por 169 

exemplo, este policial. Achamos que podemos dar este direito para uns e não para os outros, mas 170 

isto não combina com o nosso discurso é uma contradição. Está é uma forma de nos dividirmos, 171 

mas é apenas algo circunstancial, não causa nenhuma corrosão. Isto constitui um campo dentro 172 

de outro campo. Dentro dos direitos humanos alguns subcampos possuem algumas afinidades, 173 

porém não digladiamos entre nós. Outra coisa que nos divide um pouco são nossas opções 174 

partidárias.  175 

5) As convicções partidárias alcançam o movimento de direitos humanos? 176 

Alcançam. As pessoas às vezes podem desconfiar da militância das pessoas que possuem uma 177 

opção partidária diferente, é algo frequente, ao mesmo tempo vemos pessoas que conseguem 178 

trabalharem unidas sem levar isto em consideração, mas aqueles que não conseguem às vezes não 179 

se juntam em uma mesma demanda por conta disto. E tem mais digo até o seguinte as religiões 180 

influem também. É algo surpreendente. A partir da ascensão do Marcos Feliciano à comissão de 181 

direitos humanos da Câmara de Deputados não é difícil à gente identificar em alguém de uma 182 

religião próxima a dele, como uma pessoa que não goze de toda a confiança para a militância. 183 

Isto é comum? Não é.  184 

6) Já houve no conselho algum embate com viés religioso? 185 

Isto que eu te falei agora é de forma geral. Não lembro aqui dentro de muitos enfrentamentos. 186 

Algumas matérias são muito sensíveis às questões religiosas. Quando tratamos do sistema 187 

prisional estamos todos ali na mesma convergência, mas vamos pensar na questão LGBT, está é 188 

muito sensível. As oposições partidárias e estanha, porque às vezes alguns são considerados 189 
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traidores porque estão em um partido do governo e em outras ocasiões não. Não encontramos 190 

pessoas que defendem os direitos humanos, mas tem dificuldade de aceitar a discussão da adoção 191 

de crianças por casais que vivem uma relação homoafetiva. Isto não é exclusivo desta ou daquela 192 

religião, depende mais dos sujeitos se embora fieis conseguem ou não desenvolverem a reflexão. 193 

Ocorreu-me aqui discutir a questão das drogas, algo ainda não resolvido no nosso meio. No 194 

último encontro nacional de direitos humanos uma representante do Coletivo Fazendo Direito me 195 

contou que a questão das drogas não foi debatida de forma franca e audaciosa pelo MNDH no 196 

final. Enquanto alguns de nós vemos a necessidade absoluta regulamentação e legalização das 197 

drogas como uma forma de enfrentar a violação dos direitos humanos e diminuição dos conflitos 198 

envolvendo polícia, outros acharão um absurdo regulamentar o comércio e produção de maconha 199 

e cocaína. 200 

7) Quem são as pessoas e entidades mais próximas do Coletivo? 201 

São aquelas que foram nossos grandes referenciais e algumas delas participaram da assembleia de 202 

fundação, uma delas é o Gilmar, outra o Pe. Xavier que está hoje na Paraíba, Isaias Santana eu 203 

considero um referencial em luta de direitos humanos, inclusive enfrentou esta luta em uma 204 

época em que não havia o reconhecimento dos direitos humanos e a pele dele corria risco a ponto 205 

de ter que andar com seguranças, Marta Falqueto e uma pessoa que dentro do sistema prisional é 206 

a grande figura, a Isabel. Ela foi atacada pelo Estado Policial representado pela polícia do Estado. 207 

Ela enfrentou violações a partir de investigações, todos eles no final arquivadas por causa das 208 

inverdades daquilo que se afirmava.  209 

8) Você comentou da relação com a Pastoral Carcerária. Você possui ou possuía uma 210 

relação com a Igreja? 211 

Meu interesse na Pastoral Carcerária se dá pelo fato dela se ater a questões prisionais que vão 212 

além da assistência religiosa, pois se ela se preocupasse apenas com religião eu não militaria com 213 

ele, eu não daria meu tempo para isso. A PC vê o preso como um sujeito de diretos e tem para 214 

com ele uma preocupação integral, pois denuncia casos de tortura e maus-tratos tanto a ele 215 

quanto a seus familiares, discute sistema prisional profundamente propondo novas formas de 216 

resolução de conflitos e Justiça Restaurativa. Eu não tenho relação religiosas com qualquer 217 
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religião, embora já tenha militado pelos campos católicos e evangélicos, hoje não tenho relação 218 

nenhuma com estas instituições. A PC é uma grande frente de defesa da dignidade do preso e isto 219 

é o que me interessa. Se for entendido que ele deve ter assistência religiosa eu vou defender que 220 

tenha, mas como um direito constitucional, quaisquer que seja a religião dele. Não podemos 221 

negociar o direito dos presos, não fui eu quem o fez, não dou nem retiro direitos. Eu não acho que 222 

uma coisa insignificante pode ser violada, por exemplo, o sigilo das correspondências dos presos, 223 

a violação mais comum é abrir a carta e alguém lê antes de chegar nele, muitas entidades não dão 224 

valor para isso como se esta violação fosse menor. É como se elas dissessem ele está preso então 225 

tal violação pode. Eu não. Se alguém achar que é impossível cumprir os direitos do preso estando 226 

ele no cárcere, vai chegar à conclusão que nós já chegamos que não é mudar o direito, mas acabar 227 

com o cárcere. Minha atuação ma PC se justifica porque ela se preocupa com coisas muito além 228 

da religião.  229 

Pergunto isso, pois é muito recorrente entre os militantes que entrevistei a relação com a 230 

Igreja como porta de entrada para a luta dos direitos humanos. 231 

Como eu lhe disse estive no sindicato. Eu aprendi no movimento sindical, que não era algo 232 

somente por resultados, era o que chamávamos movimento sindical revolucionário que pensava 233 

na estrutura social, para além das nossas relações de trabalho. Eu aprendi a olhar mais distante e 234 

enfrentar algumas coisas que são para além do meu umbigo e da minha comunidade. Quando eu 235 

entrei para a militância de direitos humanos eu tinha apenas a experiência do movimento sindical. 236 

Quando você ousa fazer algumas leituras e elas vão te abrindo o mundo. Lembro-me de 237 

afirmações que fazia no inicio da faculdade que hoje eu não faço mais e continuo aprendendo e 238 

de vez em quando abando algumas coisas velhas. Esta semana, por exemplo, assisti a entrevista 239 

da Ângela Davis uma americana negra que é feminista e luta contra o racismo e a prisão e ela. 240 

Ela é vitima do desrespeito à mulher, do racismo e da prisão.  No movimento de direitos humanos 241 

percebemos que alguns companheiros pararam no tempo porque pararam de estudar, talvez 242 

achassem que não havia mais nada para aprender e eu tenho que fazer esforço para não cometer o 243 

mesmo erro. Tenho que acreditar na música da Elis Regina “o novo sempre vence” temos que 244 

estar atentos ao novo por isso a importância de nos encontrarmos em rede porque um vai 245 

ajudando ao outro e a solidariedade é importante, mas aquele toque que alguém dá, já tentou por 246 

aqui ou dizem tem um autor que esta fazendo tal discussão dá uma lidinha nele.  247 
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9) Como você vê a relação entre o CEDH e o Estado? Pois ao mesmo tempo em que viola 248 

muitos direitos dá alguma condição para os movimentos se articularem.  249 

Esta é uma pergunta importante e também nos coloca em uma situação de acreditar que se toda a 250 

luta pudesse ser travada a partir deste formato ela teria pouco resultado. O formato do CEDH 251 

nasce com a Constituição de 1988 para executar um trabalho de formulação de políticas e 252 

fiscalização de políticas públicas. Aí vem o governo do estado e institui lá em 1995. Nós temos 253 

seis da sociedade civil e seis ligados de alguma forma a algum órgão público, dentre estes tem 254 

algumas secretárias, Defensoria, UFES, Ministério Público e OAB. Do outro lado a cúpula de 255 

junta e elege estas seis. Se dependêssemos de fazer a luta somente dentro do conselho teríamos 256 

dificuldade. Alguns membros enfrentam esta dificuldade de forma mais difícil. O quem fazer 257 

aqui um representante da secretaria de justiça? O papel dele aqui é difícil porque se ele se mostrar 258 

preocupado e demandar muito o estado e este achar que isto é um incomodo, ele troca o servidor. 259 

Nós presumimos que a sociedade civil vai fazer o enfrentamento contra o Estado. Nós não 260 

vivemos uma situação de ter todo o potencial de um conselho, por exemplo, é o estado que vai 261 

fornecer ou não um carro para fazermos uma diligência para averiguar a violação dos direitos 262 

humanos. Muitas vezes este carro foi pedido e ele na veio. Então á uma disputa permanente com 263 

o estado. Observe esta sala se um dia a mesa e as cadeiras quebrarem vai ser uma disputa para 264 

repor estes moveis. Não acho que seja um trabalho de parceria com o estado. A força deste 265 

conselho para a proposição de políticas e a investigação das violações vem destas entidades da 266 

sociedade civil que não estão aqui dentro, mas são elas que são capazes de questionar o estado 267 

para este não ser um incomodo para o trabalho do conselho. Não é algo simples de explicar. O 268 

estado teria hoje como embargar os trabalhos deste conselho? Teria e já o fez. Se você pensar 269 

bem o conselho existe com esta preocupação de enfrentar o estado um frequente desrespeitador 270 

da Constituição. No governo passado em que passamos um período em que o sistema prisional 271 

capixaba foi chamado de “masmorras”, as condições de habitação eram terríveis, se você olhasse 272 

para um chiqueiro e para uma unidade do sistema prisional veria muitas semelhanças. O estado 273 

proibiu que o CEDH e outras entidades tivessem acesso às unidades prisionais. 274 

Constitucionalmente ele jamais poderia fazer isso, além disso, o CEDH é um órgão de defesa dos 275 

direitos humanos criado por lei estadual. Ele fez desta violação e o tribunal de justiça chancelou 276 

esta decisão, pois poderia ter agido de forma inversa, mas naquele momento ele reiterou a decisão 277 
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do estado. Nós achamos que esta sede aqui ainda não é adequada e ela já foi pior, pois tem 278 

problemas de acessibilidade, por exemplo, cadeirantes não conseguem subir no auditório, então 279 

alguém me dirá que isso é coisa simples, pode até ser em algum momento, mas um lugar de 280 

defesa dos direitos humanos não pode ser violador dos mesmos, pois não permite seu acesso, nós 281 

não temos dinheiro, mas o estado poderia nos colocar em outra sede. Quantas vezes já foram 282 

faladas que não se tem recursos para uma cópia ou falta papel são muitas as formas de embargar 283 

o trabalho do conselho. Agora a sociedade civil que esta lá fora ela também são responsáveis por 284 

fazermos esta disputa com o estado. Perdemos algumas batalhas e ganhamos outras. É disso que 285 

se vive.  286 

10) Como se dá a eleição para as cadeiras da sociedade? 287 

O mandato aqui é de dois anos, este é o último ano deste mandato daqui a pouco sairá um edital 288 

estabelecendo uma agenda do processo eleitoral. As entidades vão se inscrever, terão que provar 289 

que são constituídas e militam na defesa dos direitos humanos, então estarão aptas a participar da 290 

assembleia que elegera seis. Como eu te falei que existe uma rede de entidades cada uma tem 291 

suas colegas de confiança, isto é normal, não é qualquer entidade que diz que defende os direitos 292 

humanos que terá acento no CEDH isto aqui é algo muito importante para errarmos. Não 293 

podemos colocar alguém que não seja aliado nesta luta. Por exemplo, nós temos o MNDH – ES e 294 

as suas entidades que se relacionam e que gozam de uma confiança mútua. Assim o MNDH pode 295 

ser um espaço prévio onde se de algum tipo de discussão acerca das entidades que estão 296 

concorrendo à vaga, para que uma entidade não conhecida possa ser apresentada, então é um 297 

primeiro momento de construção de alguns nomes. Pode ser que venhamos para cá com seis, sete 298 

ou oito entidades e aí tem quefazer eleição.  299 

11) Há conflito? 300 

O escrutínio é secreto. O modo como é feito nem permite o conflito. Às vezes sai um acordo de 301 

dentro do MNDH. Tem entidade que não participou do debate que não esteve lá ou alguma que 302 

ainda não se aproximou do MNDH, porém tem legitimidade, pode acontecer que cheguem aqui 303 

várias para disputar. As entidades só podem ocupar o conselho consecutivamente duas vezes.  304 
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12) Quais são os maiores desafios para o coletivo em um futuro próximo? 305 

O Coletivo não quer assumir demandas muito grandes porque não tem pernas para isso, mas 306 

estamos caminhando para atacar duas frentes de trabalho as quais julgamos importantes. Já 307 

experimentamos um pouco disso que queremos para o futuro. O coletivo pode fazer pelo menos 308 

uma vez por ano um evento para debater questões que não o são.  O Coletivo pode ser ousado, 309 

talvez tenhamos sido a primeira entidade que fez um debate sobre a abolição da prisão. Uma 310 

parte considerável do Coletivo pode se enquadrar dentro de uma concepção abolicionista, pessoas 311 

que entendem que a prisão deve ser abolida. Nós trouxemos uma grande expositora, além desta 312 

palestra sobre o fim da prisão, a trouxemos pra a sede do conselho para com algumas entidades 313 

discutir a política de drogas.  Acredito que o Coletivo pode fazer um evento que seja relevante. A 314 

outra se dá pelo fato do Coletivo ser constituído principalmente por advogados, são as ações 315 

judiciais coletivas. Para fazê-las nós já temos aquilo que uma ação judicial coletiva precisa que é 316 

de um advogado, então o Coletivo pode funcionar como um braço do movimento de direitos 317 

humanos quando algumas questões precisarem ser judicializadas, mas não queremos fazer isto no 318 

miúdo, embora tenhamos feito aquele habeas corpus para a moradora de rua. Nós não temos 319 

pernas para socorrer toda pessoa que está presa ou morador de rua que sofre agressão, não 320 

podemos e não devemos, pois este é o papel da defensoria pública, mas o dia que tivermos um 321 

mandato de segurança coletivo para poder fazer parar a violação do uso de algemas ou uma ação 322 

coletiva que busque a interdição de uma unidade prisional, ou a defesa da população 323 

afrodescendente que coletivamente tem algum direito violado estas ações são emblemáticas e 324 

pedagógicas. O Coletivo daqui para frente pode abraçar estas causas. Acho que a gente não 325 

precisa fazer mais do que isso por enquanto. Para fazer mais precisaríamos de dinheiro e não 326 

temos. Somos todos advogados voluntários e alguns ainda estão construindo a sua carreira. Não 327 

temos funcionários. A sede é apenas para efeito estatutário, nós não temos nada apenas boa 328 

vontade. A importância do coletivo para as outras entidades de defesa dos direitos humanos é 329 

saber que estamos para apoia-las. O trabalho do advogado as vezes é distante das entidades de 330 

defesa dos diretos humanos. Nós podemos debater questões no CEDH e no MNDH que não 331 

costumam aparecer. Aqui no conselho nós temos uma juíza e um promotor, o Coletivo também 332 

tem este saber jurídico, então ele é importante para fazer este dialogo com a juíza como um 333 

contraponto. O próprio Gilmar percebe esta importância. Algumas disputas se dão a partir de uma 334 
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autoridade previa como se a palavra do juiz tivesse maior autoridade das dos demais. Acredito 335 

que a presença de um membro do coletivo equilibra e faz ver que aquela é uma verdade dele e eu 336 

posso contestar. Apesar de que a Juíza e o promotor tenham muito boa vontade com a matéria 337 

dos direitos humanos, mas poderiam ser pessoas mais vaidosas e se assim fossem poderíamos 338 

debater dentro do campo delas sem correr da disputa. Não é que o advogado pode qualificar mais 339 

ou menos, o que quero dizer é que podemos falar na mesma língua. Esta linguagem jurídica tem a 340 

tendência de oprimir as outras.  341 

13) Quais são as entidades de defesa dos direitos humanos que você acredita serem 342 

imprescindíveis para o movimento de defesa dos direitos humanos aqui no estado? 343 

Embora a PC não seja uma pessoa jurídica ‘e um entidade importante, mas ela já foi mais 344 

presente nestas disputas, porem isto tem haver com o revés quando criminalizaram a Isabel que 345 

era uma liderança, nos ainda estamos colhendo os frutos da bordoada que ela tomou. Não estou 346 

hierarquizando. Eu considero o CDDH da Serra uma entidade já com mais de trinta anos, se 347 

lembramos de luta de direitos humanos devemos lembrar-nos dele. Depois temo o próprio 348 

CEDH, o Conselho Municipal de Direitos Humanos de Vitoria. Tem outros centros de defesa dos 349 

direitos humanos no Sul do estado e Colatina. Parece-me que tem atuação importante o CADH. 350 

Acredito que são estes os de mais destaque.  351 

14) Como você enxerga as entidades da sociedade civil gerir programas governamentais, 352 

por exemplo, o que faz o CADH com o PROVITA e o PPCAM? 353 

Confesso que não tenho opinião. Não conheço o CADH bastante. Eu já fui do conselho gestor do 354 

PPCAM representando a OAB sei que o CADH toca este programa. Nunca parei para pensar nos 355 

pros e contras disso.  356 

15) Como você enxerga o futuro do movimento de direitos humanos aqui no estado, 357 

principalmente seus desafios? 358 

Eu tenho receio que as pessoas achem que nos resolvemos os problemas do sistema prisional. No 359 

final de 2000 nos tínhamos 3 mil presos hoje temos quase 14 mil. Nos temos aqui no ES um 360 
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aumento no numero de presos muito maior do que houve no Brasil. A política prisional do estado 361 

foi de construir presídios, atualmente temos 35/36 e muita coisa. Achar isto seria uma 362 

ingenuidade do movimento de direitos humanos. Nossa luta não era apenas pelas condições de 363 

habitabilidade, vamos construir celas novas e resolvemos o problema do ES. Não. Temos 364 

problemas de maus-tratos, ociosidade e outras violações dos direitos humanos. Saímos de uma 365 

época de trabalho intenso voltado para esta questão do sistema prisional, mas temos que 366 

continuar de olho no cárcere. Nada me indica um retrocesso na luta pelos direitos humanos, nem 367 

mesmo algumas vitorias que tivemos arrefeceram a luta. A luta e constante. Nos teremos eleições 368 

agora e independente do resultado teremos que diminuir a vigilância. Nada indica que as 369 

demandas diminuíram. Nos temos uma grande disputa a fazer que e o PEDH que foi publicado de 370 

forma mutilada, atropelando a vontade das audiências publicas que não e o programa que nos 371 

compreendemos que a sociedade queria e quer. Algumas outras matérias virão como demanda e o 372 

Coletivo poderá fomenta-las.  373 

16) Quais?  374 

Primeira delas e a prisão, fazer que o movimento de direitos humanos entenda que esta não e uma 375 

solução. Segunda as drogas. Pois o que temos não e uma guerra às drogas e uma guerra conta 376 

pessoas, isto gera violações absurdas de direitos humanos. A violência que se atribui as drogas 377 

nos dizemos que e por causa da sua proibição. A ultima e a militarização da PM. O Coletivo pode 378 

ser um meio de fomentar este debate. Atacar estas três questões pode ser uma alternativa de 379 

diminuirmos muitas violações de direitos. 380 

17) Você gostaria de comentar algum aspecto da luta por direitos humanos que não 381 

tratamos aqui? 382 

 383 

Eu acho que vale a pena destacar a postura que a OAB toma em relação a direitos humanos, eu 384 

percebo uma importância enorme na defesa dos direitos humanos. A OAB tem sido parceira, se 385 

em algum momento tivermos ela distante desta luta se sentira muito, será algo muito relevante. Já 386 

aconteceu dele se omitir e dela atuar. Ela goza de muito prestigio. Existem muito tabus em 387 

matéria de direitos humanos em vários momentos o nosso discurso e contraditório. Nos não 388 
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precisamos ter medo do novo. Alguns companheiros que são muito antigos se sentem ofendidos 389 

‘e um desafio para nos lidarmos com isso. Estarmos sempre atentos para compreendermos novas 390 

concepções e táticas de enfrentamento porque nos que dizemos que os direitos humanos e para 391 

todos em alguns momentos excluímos alguns temos que ser inclusivos. Mesmo eu um dia tenha 392 

sido nosso grande adversário. Nos não escolhemos direitos, apenas os defendemos. Eu luto por 393 

alguém que a maioria acha que não está contemplado por estes direitos.  394 
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ANEXO III - Perfil individual dos militantes entrev istados na pesquisa 

Vanda Valadão – branca251, na casa dos cinquenta anos, professora do Curso de Serviço da Universidade 

Federal do Espírito Santo, militou no movimento estudantil universitário no fim dos anos 70. Participou da 

criação do PT no Espírito Santo, porém não possui mais relações partidárias. Foi casada com Pedro 

Bussinger, também militante dos direitos humanos. Desenvolveu trabalho de formação junto às CEBs no 

município da Serra/ES na década de 80. Atualmente representa a UFS no CEDH. É um dos membros 

fundadores do CADH. 

Wellington Barros Nascimento – negro, 46 anos, assessor parlamentar do vereador de Vitória, Namy 

Chequer (PCdoB). Formado em Artes Plásticas e Engenharia Florestal. Milita na União de Negros pela 

Igualdade desde 2007, em que é um dos membros da direção nacional. Sua militância começa em 2001, a 

partir do contato com comunidade quilombolas no Maranhão. Representa a entidade no CEDH. Natural de 

Rio Novo do Sul/ES.  

Perly Cipriano  – branco, nasceu em 1943, no interior de Minas Gerais (Aimorés). Veio para Vitória 

estudar Odontologia nos anos 60. Participou do movimento estudantil e de grupos guerrilheiros com 

destaque para a Aliança Libertadora Nacional (ALN). Antes de concluir o curso, fugiu para a União 

Soviética em 1969, mas voltou no ano seguinte e acabou preso em Pernambuco. Ficou preso até 1970, 

acusado de subversão. Ainda na cadeia, entrou em contato com outros presos políticos, participando da 

formação do PT. Depois de livre, contribui na consolidação do partido no Espírito Santo, onde se 

candidatou a governador em 1982, perdendo as eleições. Dentro da administração pública ocupou 

inúmeros cargos: chefe de gabinete do prefeito de Vitória, Vitor Buaiz, vereador na mesma cidade, 

Deputado Estadual/ES, Secretário de Justiça/ES, Subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos 

Humanos – SEDH, Subsecretário de Direitos Humanos/ES. Nas eleições de 2014, concorreu a uma 

cadeira no Legislativo capixaba, porém não se elegeu.  

Diego Arthur Nascimento Souza – negro, 31 anos, formado em História, ex-militante do PT, hoje mais 

próximo ao PSOL. Membro fundador do Observatório da Juventude, que representa no CEDH. Começou 

sua ação política no movimento secundarista, depois se tornou representante do diretório acadêmico da 

UNILINHARES. Atua também no FEJUNES e UNEGRO no setor de juventude.  

                                                   
251 Nesta como em todas as outras descrições dos entrevistados, mencionamos sua tez de pele como uma forma de 
indicar como se veem e por que conta um pouco de sua militância. Esta caracterização é emprestada da forma como 
eles mesmos se autorreferem nas entrevistas.  
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Isaías Santana da Rocha – negro, por volta de sessenta anos, filho de agricultores, bacharel em Ciências 

Políticas pela UNIVIX, militante histórico dos direitos humanos, fortemente relacionado às Comunidades 

Eclesiais de Base, atuou na Pastoral Operária, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, 

representou o MNDH no Espírito Santo. Foi presidente do CEDH. Contribuiu na fundação do PT no 

Estado, porém não é mais filiado. É ligado a movimentos da cultura negra, em especial a escolas de samba 

de Vitória. Participou da criação do CADH onde ainda atua. 

Marta Falqueto – branca, por volta dos cinquenta anos, natural de Rio Bananal/ES, família de 

agricultores. Veio para Serra nos anos 80 ajudar em um pequeno comércio. Ainda no interior do Estado, 

estava envolvida com atividades da Igreja Católica e, após a mudança, passa a militar nas Comunidades 

Eclesiais de Base. Membro fundador do CDDH-Serra, CADH e CEDH, onde mantém militância. 

Representou o MNDH no Espírito Santo. Atualmente coordena o Programa de Proteção aos Defensores 

dos Direitos Humanos (PPDDH/ES).  

Luís Inácio Silva da Rocha – negro, trinta anos, formado em Direito, filho do militante Isaías Santana. 

Começou sua militância no movimento secundarista de Cariacica e foi secretário executivo do CEDH por 

mais de dez anos. Atualmente é coordenador do FEJUNES, que representa no CEDH, assim como o 

MNDH no Estado. Participa do Observatório da Juventude e do CADH. Foi militante do PT e do PSOL, 

porém atualmente não possui filiação em nenhum partido.  

Gilvan Vitorino  – branco, por volta de quarenta anos, advogado, natural do Espírito Santo, ex-militante 

estudantil e do Sindicato dos Petroleiros. Membro fundador do Coletivo Fazendo Direito, representa 

juridicamente a Pastoral Carcerária e faz parte da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB. É 

conselheiro do CEDH pelo coletivo. 

Ademir Torres – branco, por volta dos cinquenta anos, ex-militante do Sindicato dos Caminhoneiros. 

Militou também nas CEBs e na pastoral carcerária. Atou no CDDH de Cachoeiro de Itapemirim, membro 

do CDDH-Sul de Atílio Vivacqua a quem representa no CEDH. Possui um pequeno negócio de serigrafia.  

Ana Caracoche – branca, por volta dos setenta anos, refugiada política da Argentina. Chegou ao Brasil 

com o hoje ex-marido Oscar Gatica252, nos anos 80, por intermédio da Igreja Católica, e radicou-se em 

Serra/ES. Deixou para trás dois filhos desaparecidos que reencontrou alguns anos depois. Participou de 

                                                   
252 Foi o primeiro representante do MNDH no estado.  
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quase todos os movimentos políticos dessa época. Ingressou na Secretária de Justiça nos anos 90 foi a 

primeira Secretária Executiva do CEDH. Atualmente representa a SEJUS no conselho. 

Edna Martins  – branca, por volta dos cinquenta anos, reside em Vitória há pelo menos trinta anos. 

Integrante do Fórum de Mulheres do Espírito Santo trabalha na secretaria do SINDILIMPE. Representou a 

organização em vários eventos importantes, com destaque para a Conferência Mundial de Mulheres 

(Pequim, 1995). Foi conselheira suplente do CEDH na gestão 2006-2008.  

Bruno Pereira – branco, por volta de quarenta anos, natural de Minas Gerais, defensor público, ocupa a 

Comissão de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Espírito Santo, motivo pelo qual foi conselheiro 

do CEDH, gestão 2013-2014. Antes disso, nunca foi militante.  

  



303 
 

ANEXO IV – Ata CEDH Maio 2008 
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