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ERA UMA VEZ  UM LUGAR 
... porque nele o Zé implicava com a Ma-
ria, que pegava no pé da Joaquina, que 
por sua vez atormentava o Manuel, 
numa corrente sem fim, em que toda di-
ferença era tratada com risinho, com 
piada (ou até coisa pior).

Tinha sempre alguém chateado, ma-
chucado, sem graça, sem chance, sem 
jeito, infeliz, preocupado e sofrendo.

MUITO CHATO  DE SE MORAR... 



ERA UMA VEZ  UM LUGAR 
Como acaba essa história? Bem, 
essa história acaba com um final su-
perfeliz, porque quem escreve o final 
dela é você. Quem vai fazer o lugar 
chato virar um lugar do bem, baca-
na, supimpa, extrasuperlegal, onde 
todo mundo vive a diferença na boa, 
onde todo mundo tem lugar e é res-
peitado, é você. 

E como se escreve isso? No dia a dia, 
quando a gente entende, conhece e 
reconhece a importância dos direitos 
e deveres e também das diferenças. 
Quando você exige que o mundo, a 
sua casa, a sua rua, o seu bairro, a sua 
escola, a sua festa, a sua turma de 
amigos... sejam legais pra todo mun-
do, com todo mundo. Sem distinção.

E aí? Topa escrever esta história jun-
to comigo? Ela é uma história que 
tem muita ação, que tem também 
amor e um baita final feliz (ué, a gen-
te não combinou o final feliz? Por 
mim, está combinado). Então, vamos 
lá… virando a página… 1, 2, 3 e… já! 

MUITO CHATO  DE SE MORAR... 
E onde era isso? Aqui mesmo, neste 
mundo que eu habito, que você ha-
bita. Quando foi isso? Ah, não foi, 
não, porque ainda é. Porque mesmo 
hoje, neste instante, neste segundo, 
tem gente que não respeita o outro, 
que não leva em consideração o di-
reito do outro. E discrimina, trata 
mal, despreza, não contrata, não 
cumprimenta, não convida pra festa, 
grita, xinga e bate, e prende alguém 
só porque essa pessoa é diferente – 
na cor da pele, na religião que ela 
segue, na etnia a que ela pertence, 
no tipo de corpo que ela tem, no tipo 
de namorada ou namorado que ela 
ama, se ela é homem ou mulher, se é 
criança ou se já viveu muito, se tem 
um problema na perna, se tem uma 
marca no rosto…
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Imagine um jogo de futebol em que 
os dois times, os 22 jogadores em 
campo, sejam todos iguais: a mes-
ma altura, o mesmo cabelo, a mesma 
cara, a mesma cor de pele, o mesmo 
talento… E que todos eles só quei-
ram jogar no gol! Já pensou que en-
crenca seria? 

Agora, amplie isso para o nosso pla-
neta, para os bilhões de habitantes 
que seriam todos iguaizinhos: mes-
ma etnia, mesma idade, mesmo gê-
nero… Mais chato ainda, hein? Pois 
é, por isso que a diversidade é tão 
legal: ela faz o mundo ficar mais 
bonito, mais colorido, mais diverti-
do, mais interessante, mais criativo, 
mais inteligente!

Um gosta assim e o outro assado. 
Uma pessoa é desse jeito e a outra 
é do jeito oposto. Esta é a nossa ri-
queza: a existência de indivíduos di-
ferentes faz o mundo ficar mil vezes 
mais completo e mais saboroso.

Só que, para pessoas tão diferentes 
viverem bem umas com as outras, é 
preciso que a gente respeite essas 
diferenças. Até porque, apesar de 
termos características diferentes, 
no fundo, no fundo, somos todos 
iguais, porque somos, todos nós, 
seres humanos.

22 GOLEIROS EM CAMPO?!
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Na TV e no rádio, na internet e até nas conversas aqui e ali, a gente 
vê e ouve muitas pessoas falando mal dos direitos humanos. Mas 
será que é justo? Será que tem a ver? A melhor maneira de responder 
essa questão é conhecendo melhor a história dos tais direitos huma-
nos. Então, senta que lá vem uma mega história boa!

Todo mundo que pertence à espé-
cie Homo sapiens é um ser huma-
no, seja essa pessoa gorda, magra, 
legal, chata, da sua religião, de ne-
nhuma religião, homem, mulher, 
transgênero, homossexual, alto, 
baixo, narigudo, lindo, criança, ne-
gro, branco, oriental, com deficiên-
cia ou não, amigos nossos ou não, 
nordestino, sudestino, sem hino, 
sem teto, com teto, rico, pobre, 
doente ou sadio, barrigudo, falador, 
tímido, com cicatriz, sujo ou de ba-
nho tomado, bandido ou mocinho… 

É melhor repetir? Então, vamos 
lá: todo mundo que pertence à 
espécie Homo sapiens é um ser 
humano. E todo ser humano tem 
direitos. Esses direitos são liber-
dades e responsabilidades que de-
vem ser garantidas o tempo todo 
para todo mundo que pertence à 
espécie Homo sapiens.

JUNTOS & 

DIREITOS HUMANOS: direitos que  
todo mundo tem, simplesmente  

por ser um ser humano.

MISTURADOS!
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A No começo do começo do bicho 
humano, não havia essa coisa de 
direitos humanos, e você só con-
tava mesmo com a sorte e nada 
mais. Se você tivesse nascido na 
turma certa, você estaria na boa, 
mas se nascesse no time errado... 
você estaria super extra máxi 
encrencado. E tudo porque o mun-
do, naquela época, era uma espé-
cie de ringue de vale-tudo, onde 
era possível escravizar, bater, 
torturar, mandar e desmandar, 
tomar os bens, matar e fazer 
sabe-se lá mais o que com qual-
quer um que não fizesse parte da 
sua panelinha.

Mas aí um tal de Ciro II, que foi rei 
da Pérsia entre 559 e 530 a.C. – e 
que também era conhecido nas pa-
radas de sucesso como Ciro, o 
Grande – conquistou um lugar cha-
mado Babilônia e fez ali algo total-
mente diferente, que ninguém ha-
via feito antes: liberou os escravos. 

Humm, pois é, eu até mudei de 
parágrafo para fazer uma pausa 
dramática. Porque foi mesmo um 
momento especial na história: o 
momento em que, pela primeira 
vez, um mandachuva conquista-
va outros povos e não ia direto 
pra cima daquela lenga-lenga de 
escravizar e coisa e tal. Ciro não. 
Ciro fez diferente. Ele liberou os 
escravos. Todos eles. 

Para completar, Ciro ainda escre-
veu um documento avisando a 
turma toda que ele também estava 
liberando a galera em termos de re-
ligião. Cada um podia ter a sua 
religião. Não seria mais obrigató-
rio todo mundo acreditar na mes-
ma coisa. E, olha moçada, aquilo 
era uma baita novidade, sabia?

Alguns historiadores conside-
ram este documento do rei Ciro 
a primeira versão da Declaração 
dos Direitos Humanos que a gen-
te tem hoje, ou, pelo menos, uma 
sementinha dela, porque esse 
documento do Ciro foi o primei-
ro registro oficial de um chefão 
falando em direitos das pessoas 
de uma forma mais ampla, e não 
como direitos que valiam somen-
te pra turma dele.

O cilindro do Ciro 
Que papel que nada! Na época 

em que Ciro II era rei da Pérsia, 

o pessoal escrevia documentos 

em cilindros de argila porque 

ninguém havia inventado ainda 

papel, caneta, nem computador 

nem impressora.
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Muitos anos depois, vieram os ro-
manos, que sacaram que as pesso-
as tinham uma tendência instintiva 
a seguir certos princípios, certas 
ideias básicas, certos direitos. Pois 
os romanos notaram isso e batiza-
ram essas ideias de Direito Natural. 
Um direito natural, por exemplo, era 
o direito à vida, que é uma coisa que 
ninguém precisa ser ensinado a en-
tender. Todo mundo entende que 
nós temos direito à vida, certo?

Certíssimo, mas acontece que os go-
vernantes que vieram depois dos ro-
manos viviam “se esquecendo” des-

ses direitos, fazendo a vida de quem 
não era da turma deles um inferno 
bem caldo grosso, barra pesada to-
tal. Foi só uns mil anos depois, já em 
1215, e na Inglaterra, que um rei re-
solveu escrever uma Carta Magna: 
um documento oficial dizendo que 
o que era direito era direito, e que 
nem mesmo um rei, um imperador, 
um ditador podia deixar de respeitar 
esses direitos – aliás, para que nin-
guém tivesse dúvida, o rei colocou 
tudinho no papel, bem escrito na tal 
Carta Magna, que é também chama-
da de Constituição.

Beleza, né? Porque era de se esperar que os di-
reitos básicos de todo mundo estivessem ga-
rantidos... Rá, rá, rá! Porque não foi exatamente 
assim que rolou. A coisa ainda ficou embaçada 
por um bom tempo, com os governantes sem-
pre dando um olé nas leis de acordo com o 
que era conveniente para eles. Isso foi sendo 
tocado adiante no mundo todo, até que os Es-
tados Unidos, querendo se livrar da condição 
de colônia britânica, comprou uma briga com 
os ingleses e decretou sua independência para, 
na sequência, escrever seu primeiríssimo docu-
mento oficial, em que dizia – pela primeira vez 
na história do bicho homem – que todo mundo 
era igual a todo mundo.  Era o ano de 1776.

Está na Declaração 

de Independência 

dos Estados Unidos 

da América: “... que 

todos os homens são 

criados iguais, sendo-

-lhes conferidos pelo 

seu Criador certos 

Direitos inalienáveis, 

entre os quais se 

contam a Vida, a 

Liberdade e a busca 

da Felicidade...”.

NATURALMENTE…

RÁ, RÁ, RÁ…
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Em várias partes do mundo o povo 
andava já bem cheio de trabalhar 
muito, pagar um caminhão de im-
postos e, ainda, ser tratado como 
um nadica de um grande nada.  Foi 
assim que surgiu uma onda de re-
clamações e movimentos que cul-
minaram em declarações de inde-
pendência e até em revoluções – no 
caso dos Estados Unidos, que era 
colônia inglesa, foi uma questão de 
independência. No caso da França, 
foi uma revolução.

A Revolução Francesa é um enredo 
de um filme comprido e complica-
do, cheio de idas e vindas na trama. 

Para nossa história dos direitos hu-
manos, o que mais interessa é que o 
tal governo revolucionário da época 
chegou a aprovar, no dia 26 de agos-
to de 1789, uma Declaração dos Di-
reitos do Homem e do Cidadão.

Esta declaração francesa ia bem 
além daquela coisa norte-america-
na de todo mundo é igual a todo 
mundo e tem direito a ser feliz. 
Ela listava 17 itens e, mais tarde, foi 
até usada como base da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, 
que é o que a gente tenta fazer valer 
hoje pra todo mundo.

A ideia de um documento dizendo quais eram 
os direitos das pessoas era muito boa, mas nem 
todo mundo gostou. Tanto que Napoleão Bo-
naparte, que você já deve ter ouvido falar nas 
aulas de história, liderou uma turma e foi lá 
acabar com a farra daquela galera revolucio-
nária, declarando-se imperador da França e, de 
quebra, do mundo! 

Os europeus se uniram e deram cabo das pre-
tensões muito pretensiosas do seu Napoleão. 
E aí o pessoal começou a repensar melhor as 
coisas e a trabalhar na ideia de que as pesso-
as tinham mesmo certos direitos básicos. Mas 
será que eles estavam pensando de verdade em 
todas as pessoas, sem exceção?

VAI UMA REVOLUÇÃO AÍ?

IM
PE

RA
T

IV
O

!SOU O IMPERADOR DO MUNDO!

© National Gallery of Art
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Mohandas  
ou Mahatma
O nome de registro do Gandhi 

era Mohandas Gandhi, 

porém ele ficou conhecido 

no mundo como Mahatma 

Gandhi. Mahatma era  

só apelido – e que apelido! 

É que Mahatma quer dizer 

“Grande Alma”. Gandhi hoje, 

pra muitos, é um herói da 

raça humana. Ele era um 

pacifista e pregava que era 

preciso criar resistência à 

dominação dos britânicos 

por meio de atos de 

desobediência civil, ou seja, 

boicotando os produtos 

ingleses, por exemplo.  

Sua maior arma foi a greve  

de fome.

Os europeus estavam naquela altura 
pensando só nos direitos deles mesmos 
porque, ao mesmo tempo em que eles fa-
lavam em direitos e coisa e tal, muitos paí-
ses estavam se metendo nas chamadas 
terras novas, invadindo áreas, escravizan-
do, matando gente e tomando riquezas – e 
chamando isso de “descobrimento”.

Aqui no Brasil, duzentos anos antes, foi 
assim. Os portugueses vieram, e os fran-
ceses e os holandeses tentaram também 
se estabelecer nas nossas paragens. Eles 
faziam mais ou menos a mesma coisa em 
todo canto que invadiam: matavam a po-
pulação local, se dizendo donos de tudo a 
partir daquele instante, impondo suas pró-
prias leis, seu estilo de vida, sua religião, 
escravizando e abusando de muita gente.  
Durante séculos foi assim, até que um ad-
vogado indiano achou que aquilo já havia 
passado dos limites. O nome desse sujei-
to? Mahatma Gandhi!

Depois que Gandhi colocou a boca no 
trombone, muita gente na Europa começou 
a refletir sobre aquele absurdo e passou a 
concordar que os direitos deveriam ser es-
tendidos, que deveriam valer para todas as 
pessoas do mundo. E foi assim que algumas 
coisas começaram a mudar pelo mundo 
afora. Devagarzinho, mas melhorando.

Tudo ia num rumo interessante quando... 
bum! bum! bum! Pintaram as duas Gran-
des Guerras! 

NA, NA, NI, NA, NÃO

© 
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6 anos (1939-1945)

1,9 bilhão de soldados

cerca de 72 milhões de pessoas 
mortas (aproximadamente  
6 milhões de judeus, além de 
outro rastro enorme de pobreza 
e destruição na Europa e além)

4 anos (1914-1918)

65 milhões de soldados

cerca de 9 milhões  
de pessoas mortas  
(e um rastro enorme de 
pobreza e destruição em 
toda a Europa)

Tempo de jogo 

Time em campo

Placar final

Diante de tanta coisa triste e 
doida que ocorreu na Primeira 
e na Segunda Guerra Mundial 
– sim, foram duas rodadas de 
abusos e barbaridades, em que 
vários países do mundo luta-
ram entre si –, os direitos huma-
nos ficaram quase reduzidos a 
pó. Daí as pessoas começaram 
a se dar conta de que era pra lá 
de necessário criar mecanis-
mos de proteção aos direitos 
dos indivíduos.

Primeira 

GUERRA MUNDIAL

Segunda 

GUERRA MUNDIAL

É assim que surge a Organização das Nações Unidas, conhecida por sua sigla 
ONU. Essa organização foi criada em 1945 para manter a paz, a segurança e 
a cooperação entre os países. A ONU chegou dizendo que vinha “reafirmar 
a fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa 
humana”. E isso foi legal demais. Só que havia ainda um baita de um abacaxi 
a ser descascado: decidir qual seria a definição desses tais direitos humanos.

CHEGA DE CHUMBO
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O texto da DUDH é um dos documentos mais famosos do mundo inteiro. 

Ele está traduzido em mais de quinhentos idiomas e foi desenvolvido por um 

punhado de gente. No total, 193 países fazem parte das Nações Unidas. 

Qualquer coisa que é aprovada ali depende da concordância de pelo menos dois 

terços dos votantes. Ou seja, tem que ter pelo menos 129 votos, ou não vinga. 

Conferência de fundação da Organização das Nações 
Unidas em São Francisco (Estados Unidos), em 1945.

PARTO LEGAL
Nas reuniões feitas com os represen-
tantes dos diversos países, cada um 
dava um palpite e falava uma coisa di-
ferente. Por isso foi uma suadeira da-
nada até que todos concordassem com 
um texto simples e básico, que dei-
xasse bem claro quais seriam, enfim, 
os DIREITOS DE TODOS OS SERES 
HUMANOS. Isso acabou rolando, em 
1948, quando saiu, de uma vez por to-
das, a hoje famosa Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos, ou DUDH.

SERÁ QUE ELES VIVERAM 

Não. A simples existência da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos foi um avanço enorme, sem dúvida. Mas sozinha a de-
claração não pode mudar nada na vida real porque ela não é uma 
lei – apesar de ter inspirado a legislação em vários cantos do pla-
neta e também a legislação que vigora entre os países, quando 
pinta uma pendenga ou desavença entre eles. 

É por isso que, mesmo hoje, a gente ainda vê um monte de absur-
do e desrespeito à DUDH acontecendo adoidado, como genocí-
dio e trabalho escravo.

FELIZES PARA SEMPRE?
© 
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OU VALE PRA  
TODO MUNDO OU  

NÃO VALE NADA : )

O termo “genocídio” não 

existia antes de 1944. Ele 

foi criado para designar 

crimes que têm como 

objetivo a eliminação 

da existência física 

de grupos nacionais, 

étnicos, raciais e/ou 

religiosos. No ano de 

1944, um advogado que 

era judeu e polonês, 

Raphael Lemkin, estava 

tentando achar um jeito 

de descrever o que os 

nazistas haviam feito 

com aqueles assassinatos 

sistemáticos de judeus 

na Europa. Aí ele 

juntou o termo grego 

geno (que quer dizer 

“raça” ou “tribo”) com a 

palavra latina cídio (que 

significa “matar”). Hoje 

genocídio é crime, está 

na lei. Considerado crime 

contra a humanidade, há 

um tribunal internacional 

que pune quem tenta 

destruir, por completo ou 

parcialmente, um grupo 

nacional, étnico, racial 

ou religioso.

E O BANDIDO?  
COMO ENTRA 
NESSA?
Desde lá de trás, na história do Homo sa-
piens, a gente vem lutando para ter nossos 
direitos respeitados e agora nós vamos re-
petir os mesmos erros e dizer que os direi-
tos valem pra uns e não pra todos? Se for 
assim, pode ser assim o tempo todo. Pode 
vir alguém e dizer que criança não tem 
direito a nada. Que adolescente deve ser 
tratado no tapa... E por aí vai!

GENOCÍDIO




