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RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo discutir a precarização do 
trabalho docente na Rede Estadual de Ensino no Rio de 
Janeiro, analisando de que forma tem se dado a resistência 
dos professores. Com essa finalidade, destacamos que a 
adesão dos docentes aos programas privatistas empresariais 
tem caracterizado uma precarização de “novo tipo” num 
contexto cada vez maior de expropriação do trabalho docente e 
de ameaça à autonomia dos professores. 
Palavras-chave: Precarização. Trabalho docente. Rio de 
Janeiro. 
 
 
ABSTRACT 
 
This article aims to discuss the precariousness of teaching work 
in the State Education Network in Rio de Janeiro, analyzing 
how resistance has been given by teachers. To this end, we 
emphasize that the adherence of teachers to entrepreneurial 
privatization programs has characterized a precariousness of 
"new type" in an increasingly larger context of expropriation of 
teaching work and of threat to the autonomy of teachers. 
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1 INTRODUÇÃO 
  

O ano de 2016 foi marcado por mobilizações e ocupações que fizeram história, 
como foi o caso das ocorridas nas escolas do Rio de Janeiro. Nesse contexto, a greve de 
2016 mostrou-se um momento de consolidação da organização sindical do magistério e de 
reafirmação de sua identidade profissional calcada na politização da categoria. Um 
movimento que foi duramente reprimido, mas o seu saldo foi o fortalecimento dos 
profissionais da educação como classe trabalhadora, contrapondo a dinâmica crescente de 
individualização e enfraquecimento das ações coletivas. 

Diante desse quadro, elaboramos este artigo com o propósito de contribuir com 
a compreensão das estratégias de enfrentamento e resistência que os professores da rede 
pública estadual do Rio de Janeiro vêm desenvolvendo nos últimos anos, a partir de um 
aspecto que atinge fortemente o trabalho docente: a precarização. Assim, analisamos 
algumas estratégias de enfrentamento na busca de melhores condições de trabalho e 
verificamos como isso tem se refletido, muitas vezes, na adesão dos docentes a programas 
privatistas empresariais. 

Destacamos o Programa Autonomia 3 , que existe desde 2009, e utiliza a 
metodologia do Telecurso FRM-FIESP4 para a aceleração da aprendizagem dos alunos com 
distorção idade-série. Citamos este programa como uma das diversas entradas pelas quais 
o projeto privatista empresarial pode se efetivar e desse modo, indicamos um movimento 
crescente: a naturalização da solução “privada” no interior da escola pública. De um lado, o 
professor encontra uma saída particular para suas dificuldades; de outro o Estado, pela via 
das Parcerias Público-Privadas, oferece uma política privatista para que se solucione 
individualmente um problema que é da esfera do Estado.  
 

2 A JORNADA DE TRABALHO COMO UM ELEMENTO DE PRECARIZAÇÃO DO 
TRABALHO DOCENTE 
                                                 
3 O Programa Autonomia é o resultado de uma parceria entre o Banco Mundial, a Fundação Roberto 
Marinho e a SEEDUC. Propõe acelerar a formação dos alunos que se encontram em defasagem em 
relação ao fluxo idade-série, agrupados em turmas “de aceleração”, que levarão apenas um ano para 
completar o Ensino Fundamental e 18 meses para terminar o Ensino Médio. Assim, o Autonomia 
diminui a distorção idade-série e a repetência escolar, elevando consequentemente o IDEB. (SILVA, 
em nota, p. 20, 2014). Pela análise dos indicadores do IDEB, o MEC ofereceu apoio técnico ou 
financeiro aos municípios com índices insuficientes de qualidade de ensino. O aporte de recursos se 
deu a partir da adesão ao Compromisso Todos pela Educação (BRASIL, 2007) e da elaboração do 
Plano de Ações Articuladas (PAR) (BRASIL, s/d), ambas iniciativas da esfera federal. O 
Compromisso Todos pela Educação propõe diretrizes e estabelece metas para o IDEB das escolas e 
das Redes Municipais e Estaduais de Ensino.  
4 Mais de sete milhões de estudantes concluíram o ensino básico com o Telecurso, inciativa da 
Fundação Roberto Marinho em parceria com a Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp). Cerca 
de 40 mil professores foram formados pela metodologia telessala. A partir da parceria com as 
Secretarias de Educação e com o Ministério da Educação (MEC), hoje o Telecurso é adotado como 
política pública em nove estados: Acre, Amazonas, Bahia, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia (FRM, s/d). 
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Segundo Oliveira (2004), as mudanças na organização escolar se concretizaram 
na flexibilização das estruturas curriculares e dos processos de avaliação, corroborando a 
ideia de que estávamos diante de novos padrões de organização do trabalho escolar que 
exigiam, consequentemente, um novo perfil docente. Sendo assim, o trabalho pedagógico 
foi reestruturado, dando lugar a uma organização escolar que implicou em processos 
paulatinamente mais graves de precarização. 

De acordo com Gomes (2017), a precarização do trabalho docente no Brasil, 
sobretudo, nas redes estaduais de ensino, tem se associado a intensificação da contratação 
temporária de professores, que geralmente possuem salários mais baixos e carga horária 
mais elevada do que os professores efetivos. 

Para Gomes (2017), a intensificação desse tipo de contratação, longe de ser 
mencionada com uma medida que contribui para o melhoramento da educação pública, tem 
se tornado alvo de críticas e problematizações. Tais problematizações possuem como base 
principalmente as condições desiguais que são impostas aos professores temporários, em 
comparação aos professores efetivos. Onde, o professor efetivo da rede estadual é 
caracterizado como servidor público, concursado, estável e estatutário; e o professor 
temporário, como o próprio nome indica, é contratado por tempo limitado, sem as garantias 
de estabilidade e, geralmente, com salários mais baixos e consequente carga horária mais 
elevada.  

Ao observar a realidade da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro, 
constatamos que o estado possui um dos índices mais baixos de contratação temporária do 
país, possuindo apenas 2,6 % de professores temporários (GOMES, 2017).  

 
Gráfico 1 – Porcentagem de professores temporários por rede estadual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fonte: Elaboração própria, dados extraídos de Gomes (2017). 

 
Embora a contratação temporária esteja avançando no país, visualizamos que 

no caso da rede estadual do Rio de Janeiro, ela não é expressiva, em comparação a outras 
redes estaduais, além de se encontrar inferior à média nacional de contratação de 



 

professores, que é de 35,23 %. Nessa direção, visualizamos que o aspecto da contratação 
temporária não seria um ponto de partida adequado para pensar a precarização do trabalho 
docente no estado. Portanto, optamos por discutir nesse artigo um outro aspecto, a qual 
Silva (2014) indica possuir relação com a precarização do trabalho docente, que é a jornada 
de trabalho e o número de unidades educacionais em que os professores atuam. 

Sobre isso, Silva (2014) discute que na rede estadual do RJ, dificilmente o 
professor tem apenas uma matrícula, acumulando, geralmente, vários empregos na esfera 
pública e/ou privada a fim de alcançar uma remuneração razoável que lhe assegure 
condições mínimas – e totalmente inadequadas – de sobrevivência.  

A divisão da matrícula em várias escolas no RJ tem se dado devido ao 
fechamento de turmas, escolas ou implementação de novas modalidades de ensino. Muitos 
professores perdem turmas e acabam tendo que dividir sua carga horária de uma matrícula 
em várias escolas, ou seja, seus doze tempos5 em sala de aula são diluídos em duas, três 
ou mais escolas. Essa realidade deu origem à Emenda Aditiva nº17/2013 de autoria dos 
deputados Marcelo Freixo(PSOL-RJ), Robson Leite (PT-RJ) e Inês Pandeló (PT-RJ), 
acrescentada ao PL 2200/13 (RIO DE JANEIRO, 2013), que concedeu novo reajuste aos 
profissionais da educação, determinando que “a matrícula do profissional da educação 
deverá corresponder à lotação em apenas uma escola”. O objetivo da emenda era o de 
superar um fator de precarização na rede: a fragmentação do tempo do professor que 
precisa trabalhar em três, quatro ou mais escolas, muitas vezes fora do município em que 
reside. Logo após ter sido discutida, o veto à Emenda foi solicitado pelo Secretário de 
Educação, Wilson Risolia, e concretizado pelo governador Sérgio Cabral (PMDB-RJ) em 18 
de junho de 20136.  

A situação objetiva de fragmentação da matrícula, de intenso desgaste físico, de 
tempo maior para deslocamentos, de excesso de alunos por sala, de falta de recursos 
didáticos, de baixos salários – entre muitos fatores –, no RJ, tem conduzido a 
posicionamentos diferentes do magistério, culminando em soluções individuais. 
Observarmos que professores estão aderindo ou optam por atuar em programas privatistas 
empresariais, como o Programa Autonomia (FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, s/d)7, com 
o objetivo de garantir a concentração da matrícula numa única escola, além de uma 
gratificação decorrente do aumento da carga horária.  

Além de gerar uma expropriação do trabalho docente, as parcerias com o setor 
privado, com rótulos de eficiência e organização aparentemente bem estruturados e com 
tempo definido para ser colocado em prática, emergem como soluções para as mazelas 
educacionais sob a argumentação falsa de que os problemas econômicos e educativos têm 
sua origem no próprio âmbito educacional. Conquanto o objeto de avaliação direta seja o 
aluno (até o momento), o sujeito responsabilizado pelos escores alcançados nas avaliações 
em larga escala é principalmente o professor. 

Nesta visão de educação, os objetivos estão em consonância com o 
individualismo, a competitividade, a meritocracia, a segregação e a eficiência em detrimento 

                                                 
5 Neste período 53.370 profissionais da rede estadual do Rio de Janeiro, entre as 75.170 funções 
docentes ativas, nas 1.447 escolas existentes, faziam parte da carreira DOC I (Docente I, 5ª. a 9ª. 
séries do Ensino Fundamental e Ensino Médio), com carga horária de 16 horas semanais; deles se 
exige 12 tempos em sala de aula e quatro horas de atividades extraclasse (SILVA, 2014, p. 42). Cada 
tempo de aula corresponde a 50 minutos. 
6Após muita luta e reivindicação da categoria junto ao Sindicato Estadual dos Profissionais da 
Educação do Rio de Janeiro (SEPE-RJ), a SEEDUC se comprometeu a realizar um conjunto de 
ações com vistas a garantir o atendimento máximo de matrículas docentes em uma escola para 2015 
e 2016 (SEPE, 2017). 
7Segundo a Fundação Roberto Marinho (s/d), o Programa Autonomia se articulou a diversas ações 
desenvolvidas pelo Governo do estado do RJ, em consonância com as políticas nacionais e 
internacionais. Implantado em 2009 como uma parceria do Governo com a Fundação, utiliza o 
material do Telecurso e conta com um professor para trabalhar todas as disciplinas. O Programa 
formou 63 mil estudantes de 2009 a 2014 no estado do Rio de Janeiro. 



 

da formação humana e de um conhecimento voltado para sua emancipação. Além disso, 
esse ethos empresarial contraria a função do professor da escola pública, desqualificando-o 
como formador.  
 

3 A ADESÃO AOS PROGRAMAS PRIVATISTAS COMO “VÁLVULA DE ESCAPE” 
 

Como apresentado, a dinâmica de trabalho e as formas que a justifica, 
principalmente no que concerne à fragmentação do tempo de trabalho, têm levado muitos 
professores do Ensino Médio regular a se vincularem ao Programa Autonomia, como uma 
“válvula de escape”. O processo de resistência a um desgastante cotidiano de trabalho 
oferece a justificativa para adesões a projetos ou programas que, a despeito de facilitarem a 
sobrevivência dos professores, favorecem que se tornem canais de concretização das 
metas governamentais em relação à educação pública fluminense.  

Em entrevistas realizadas (SILVA, 2014) com professores da rede estadual ficou 
evidente que o controle é exercido de forma sutil. Nada é aparentemente obrigatório, o que 
facilita o consenso entre os professores acerca de seu “direito de escolha”. A ausência de 
cobrança aparente atua como estratégia de convencimento para agregar mais professores 
e, consequentemente, mais escolas à proposta do Autonomia. 

Quando professores e professoras foram questionados a respeito dos motivos 
que os levaram a aderir ao Programa, encontramos diversas explicações. Nossa hipótese 
de que tal adesão tem se dado para fugir da fragmentação do tempo de trabalho, trabalhar 
mais próximo de casa e/ou para concentrar a matrícula em apenas uma escola, foi 
confirmada. Ademais, a perspectiva de aumento salarial e a crença de que contribui para 
melhorar a qualidade do ensino são fatores que interferem na decisão dos professores, 
entre outros fatores. Se entre os entrevistados8 observamos a confirmação desses pontos, 
os caminhos para esse acordo ocorreram de diferentes formas. Considerando os 
professores em início de carreira, em meados ou fim de carreira, um fator se faz comum: 
desejam encontrar mecanismos de fuga à precarização que se reflete na busca de maior 
tempo concentrado (preferencialmente em uma única escola) e aumento da remuneração. 
Isso é visto, por todos os entrevistados, como elemento primordial para um ensino de 
qualidade. 

 
O meu ingresso no Projeto9foi devido a ser novo na rede estadual de 
ensino e estar trabalhando só com o ensino regular, o que me dava 
uma remuneração muito baixa. Com o Projeto houve um aumento de 
carga horária e esse aumento de carga horária daria uma certa 
estabilidade 10 . Depois mudou, mas no início foi essa a minha 
intenção de ingressar no projeto. (Professor Antônio, 30 anos, cinco 
de magistério). 

 
Eu entrei com as duas matrículas[no Programa Autonomia]. A 
primeira matrícula eu entrei porque ganhava muito pouco. Eu queria 
aumentar a questão salarial e aqui a gente ganha uma gratificação. 
Na segunda matrícula já foi pra trabalhar num local mais próximo de 
casa, onde eu trabalhava antes eu gastava muito com passagem. 
Então, acabou sendo uma questão salarial, foi pra diminuir meu 

                                                 
8 Para todos os participantes da pesquisa foram dados nomes fictícios a fim de preservar suas 
identidades. 
9Alguns professores ainda se referem ao Programa Autonomia como Projeto Autonomia, geralmente 
por nele atuarem desde o início, quando era projeto piloto). 
10  O professor cita o aumento salarial como algo positivo, embora reconheça que o aumento 
(gratificação) proveniente do Programa não seja compatível com o aumento da carga horária exigida. 



 

gasto com deslocamento e passagem. (Professor Fábio, 29 anos, 12 
de magistério). 
 
Eu entrei dando aula pro 6º, 9º e 8º ano, no primeiro ano. No 
segundo ano eu peguei duas turmas de 3º ano e uma de 7º ano. [...] 
No início eram oito tempos aqui e quatro numa escola em Bangu11, aí 
surgiram os 12 tempos aqui e eu optei por ficar aqui.  Por mais que 
Bangu fosse mais perto, a escola era mais violenta, era à noite e eu 
fui assaltada dentro da escola. Aí eu desisti. Eu optei por ficar aqui 
em Paciência que era mais longe, mas tinha os 12 tempos. [...] 
Depois com o fechamento de turma e falta de vagas a gente ia 
perder vaga na escola aí implantaram no colégio o Autonomia, a 
diretora para não me perder me encaixou aqui nessa escola. 
(Professora Christiane, 32 anos, cinco de magistério). 
 
Trabalhei em três escolas. Porque quando você entra, você pega o 
horário que tá pronto, você não consegue fazer teu horário, então na 
primeira matrícula quando eu entrei, entrei em três escolas, em 2004, 
já no final do ano. Peguei três escolas, uma inclusive era conveniada 
com a Igreja lá em Itaguaí e aí essa minha matrícula na verdade é 
da[Diretoria]Metropolitana de lá, só que aí eu já mudei minha origem 
porque eu vim pra cá pelo projeto. [...] E na matrícula nova eu 
trabalhava num Ciep aqui na favela do aço com oito tempos e com 
quatro tempos eu fazia complementação no[Colégio Estadual]José 
de Melo que é uma escola perto da minha casa, eu ia até andando. 
Sempre trabalhei em comunidade... Mas eu gosto. (Professora Nilda, 
51 anos, 24 de magistério). 
 

Nesses depoimentos, nenhum entrevistado afirmou ter aderido ao Programa 
Autonomia por ter acordo com a metodologia ou por acreditar que seria importante 
profissionalmente. Ao contrário, as adesões se deram pelos motivos elencados, agregando-
se aqueles que gostariam de trabalhar em poucas escolas, ou em uma somente, o que 
demonstra que a condição anterior não era desejável. 

Antônio e Fábio, jovens professores, disseram que um dos pontos para a adesão 
foi o problema salarial, visto que a remuneração anterior com a carga horária de 16 horas 
era muito baixa12.Reconhecem que a gratificação proporcionada não é compatível com a 
carga horária dedicada, mas o “aumento” salarial era algo necessário para suas vidas. Fábio 
ainda destacou os gastos com deslocamento, pois trabalhava longe de casa e gastava muito 
tempo e dinheiro com locomoção; até então a SEEDUC não pagava sequer um auxílio para 
transporte13. Fábio e Nilda têm em comum o fato de terem conseguido mudar o local de 
trabalho por meio do Programa, trazendo sua matrícula ou sua origem para uma escola 
mais próxima de suas casas.  

Outro fator presente, e muito comum, é a aquiescência ao Programa devido ao 
fechamento de turmas nas escolas em que esses docentes atuam. Segundo Freitas (2012), 
no Brasil, este é um processo crescente que gera uma desvalorização da carreira docente, 
transformando o professor em um mero executor de planos educacionais pensados “de cima 
para baixo”, exonerando do cargo aqueles que não se adequam a esse modelo de 
                                                 
11 Os bairros citados são localizados na zona oeste do Rio de Janeiro. 
12O vencimento base para um professor de 16 horas em início de carreira, no ano de 2011, era de R$ 
877,91 (SEEDUC, 2011). Em 2014, houve um reajuste de 9%, passando o salário do Docente I para 
R$ 1.179,35 (SEPE, s/d). 
13A partir de fevereiro de 2013, de acordo com o Decreto nº 42.788, de 6 de janeiro de 2011, a 
SEEDUC passou a pagar o auxílio transporte no valor que varia de R$ 57,00 a R$ 110,00 aos 
servidores da Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC, 2011). 



 

educação. Em síntese: pretende-se tirar a autonomia do professor e inviabilizar sua 
presença como sujeito histórico consciente de seu trabalho. O depoimento de Christiane 
ilustra esse aspecto. A professora afirmou que perdeu tempos na escola em que trabalhava 
e isso acarretaria fragmentação do tempo de trabalho, pois atuaria em duas ou mais 
escolas. No entanto, a diretora da escola lhe ofereceu a oportunidade de trabalhar com o 
Autonomia; desta forma, conseguiu permanecer na mesma escola até hoje. 

Os professores entrevistados afirmaram que o Autonomia é uma modalidade 
melhor para trabalhar, não só devido ao maior contato com os alunos e mais tempo com a 
mesma turma, mas também ao maior acesso a materiais didáticos e recursos. Conforme 
afirmou Fábio, as turmas do Autonomia têm mais acesso ao laboratório de informática, 
usando-o “não como um momento específico para recreação, mas para o próprio estudo”. 
Essa declaração permite algumas indagações. Se o programa é uma Parceria Público-
Privada (PPP), por que os seus alunos usufruem mais dos recursos e do espaço escolar 
que os alunos do ensino regular? Por que existem maiores facilidades de acesso aos 
recursos e turmas menos cheias? As respostas podem ser encontradas no dia a dia das 
escolas, resultado das prioridades governamentais relativas à educação e às políticas 
privatistas. 

Ao destacarmos esta forma de enfrentamento às degradantes condições de 
trabalho, ressaltamos que a adesão aos programas com viés privatista não representa uma 
saída coletiva frente ao problema da precarização do trabalho docente na rede estadual de 
ensino, ao contrário, a adesão a tais programas tem sido uma saída que tenta “melhorar” a 
situação do docente individualmente e oferecer para um grupo específico uma gratificação 
adicional,  turmas menos cheias e a matrícula concentrada numa única escola.  

Todavia, a relutância individual não tem sido o único aspecto presente, 
sublinhamos. No que se refere a resistência às políticas governamentais, as manifestações 
e greves têm significado um movimento coletivo de busca por melhores condições de 
trabalho, de ensino e aprendizagem. Desde 2010, a categoria docente da rede estadual 
protagonizou três greves (2011, 2013 e 2016), como se vê na Tabela 1:  
 
Tabela 1 - Greves dos professores da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro – 2011-

2016 

Ano da Greve Período Principais Pautas 

2016 2 de março – 
26 de julho 

Reajuste salarial e reserva de um terço da carga 
horária docente para realizações de atividades 

extraclasses 

2013 8 de agosto – 
25 de outubro 

Reajuste salarial, eleições diretas para diretores 
das unidades escolares e lotação em apenas uma 

escola 

2011 7 de julho – 
12 de agosto 

Reajuste salarial e descongelamento do plano de 
carreira dos funcionários administrativos 

Fonte: Fonte: Elaboração própria, dados extraídos de Uol (2011; 2013; 2016). 
 

Como apresentado, a questão salarial não só se encontra presente na 
justificativa de aceitação de programas de caráter privatista, como na pauta de todas as 
greves mencionadas, indicando a preocupação geral da categoria com o problema. A 
necessidade de remuneração adequada supõe elementos que envolvem a própria 
existência e manutenção do trabalho docente. É inegável o quanto a categoria vem 
pautando o reajuste salarial e tentando, mesmo que às vezes de modo individual, sua 
valorização.  

Se, por um lado, as saídas individuais podem apresentar uma “melhoria” pessoal 
e, até mesmo, efêmera, por outro, as ações coletivas possuem muito mais potencial de 



 

gerar melhorias concretas para a categoria, tornando-se cada vez mais necessário o 
envolvimento político consciente do professor na luta pelas condições adequadas de 
exercício profissional, condições que não se resumem às materiais, salariais e psicológicas, 
mas que implicam uma concepção de educação e trabalho docente comprometidos com a 
escola pública e os trabalhadores, entre os quais ele se inclui. 
 
 4 CONCLUSÃO 
 

As últimas décadas foram marcadas pela degradação profissional do magistério 
em termos concretos, pelas políticas oficiais desencadeadas e, em termos de aparência, 
pela forma como a mídia trata esses profissionais. A partir das reformas educacionais de 
1990, observa-se uma acentuação da precarização do trabalho docente com as políticas 
baseadas na meritocracia e nos índices e rankings nacionais e internacionais que somadas 
a degradação salarial vem afligindo os docentes.  Além disso, o desgaste de ter que 
trabalhar em várias instituições para manter o poder aquisitivo, a intensificação do trabalho, 
a falta de tempo para descanso, a ausência do privilégio do “tempo livre” e a clareza de que 
poderiam fazer muito mais do que fazem, são problemas que os atingem cada vez mais. 

Realçamos que a naturalização do expediente de incorporação ao Programa 
Autonomia é uma forma por meio da qual os sujeitos têm se mobilizado no sentido de 
preservar sua integridade física e psíquica, buscando fugir dos problemas surgidos no 
trabalho, tais como a fragmentação do tempo, o desgaste por ter que lidar com diversas 
turmas, a dificuldade em trabalhar longe de suas residências e/ou em diversas instituições 
de ensino. Os entrevistados evidenciaram a conformidade de um grupo profissional neste 
contexto – de dúvidas, de incertezas, de precarização – no qual muitos buscam uma 
alternativa individual de mudança de suas condições de trabalho, baseados numa relação 
de adaptação ao status quo, posto que não reúnem condições objetivas de questionar e 
modificar os aspectos estruturais que geram a situação nefasta que vivenciam. Muitas vezes 
sua mobilização não se reflete em lutas coletivas, sindical, partidária ou política.  

Tais resistências individuais levam os sujeitos a se defender de um ambiente 
que os agridem, às vezes sem dimensionar os desdobramentos políticos dessa ação 
pessoal. No entanto, a despeito do incentivo à atomização e individualização do trabalho, 
existe um espaço coletivo de resistência, construindo-se ao longo do tempo um sindicato 
forte, que sustentou longas greves e resistiu, dentro das possibilidades, ao projeto 
educacional com forte viés privatizante que vem sendo imposto na rede estadual. Nesse 
sentido, destacamos que por maior que seja a desumanização a que as estruturas sociais e 
políticas submetem os professores e por mais que descaracterizem os docentes, 
encontramos muitos sinais de procura da sua humanidade e dignidade na luta por seus 
direitos. 
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