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A atualidade, deste início de milênio, é feita, sobretudo, de conflitos entre diversas identidades
que povoam o planeta. Essa realidade expressa a espoliação, o abandono, o desrespeito histórico
que emanam da força do poder e da economia globalizada sobre as camadas sociais mais vulne-
ráveis.

Reduzidas, ironicamente, à expressão “minorias”, as massas ganham as ruas, as praças públi-
cas, para conquistar e garantir os seus direitos, na luta, arrancá-los mesmo das mãos de quem os
detém, de quem a eles se opõe.

A palavra “minoria”, de abusivo e errôneo emprego, em nossa sociedade, representa, na verda-
de, a grande maioria dos brasileiros, um exército de pessoas que, cotidianamente, assiste à sone-
gação, ao confisco, ao desprezo e descaso de seus direitos básicos pelo Estado.

Numa terra de advogados, numa República de bacharéis como o Brasil, os símbolos da justiça:
a balança (nem sempre balança), a espada (quase sempre não defende) e a venda (cego é aque-
le que não quer ver) não alcançam, não libertam as minorias oprimidas e reprimidas em sua atua-
ção sindical, nas suas crenças religiosas, na sua opção sexual, no seu pertencimento étnico. Esses
grupos oprimidos, marginalizados, estigmatizados, injustiçados, a todo instante, eclodem na socie-
dade. São eles: o desempregado, sem-terra, sem-teto, sem-escola, sem-previdência, sem-saúde,
homossexuais, crianças e adolescentes (de rua e na rua), populações indígenas e negras, mulhe-
res, portadores de deficiências físicas, entre outros. 

“Minorias”, uma denominação racista, excludente, preconceituosa, discriminatória, saco de gato
onde tudo que não é poder, nele cabe, se fundamenta numa suposta hierarquia de tipos huma-
nos identificados como inferiores até o supostamente perfeito. “Minorias” é uma metáfora para
expressar a diferença, o diferente, o outro. O diferente causa (provoca) medo, temor, repulsa, ao
“mesmo”, ao “status quo”, pelo seu aspecto, sua cultura, seu estilo, seu sexo, sua maneira de ser,
seu desejo de justiça e cidadania. O poder joga com fantasmas, descarta os valores universais
como direito à vida digna, à igualdade, ao progresso social, à liberdade de crenças e de religiões,
ao trabalho, ao salário justo, à segurança, à intimidade e à vida privada, direito de acesso à justi-
ça e de proteção à família. Todos de responsabilidade do Estado.

Neste ensaio fotográfico, as imagens que o compõem, retratam vários segmentos sociais, na
sua miséria histórica, cotidiana, enfim, exibem um quadro social esdrúxulo consentido pelo poder
dominante que insiste na negação (violação) sistemática dos direitos e garantias fundamentais à
condição humana.

Minorias...entre o barril e a pólvora
Texto: Antônio Ponciano Bezerra*
Seleção das fotos e dos excertos extraídos do DUDH e DUDC por 
Janete Luzia Leite e Marília Leite Washington



“Todas as pessoas nascem livres 
e iguais em dignidade e direitos”

“Toda pessoa tem direito 
à propriedade, só ou em

sociedade com outros”

“Não se deve permitir 
que a criança trabalhe antes 
da idade mínima adequada...”
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“...ou a ela se imponha qualquer 
ocupação ou emprego...”

“A criança terá direto a desfrutar 
de alimentação, moradia, lazer 
e serviços médicos adequados”

“A sociedade e as autoridades públicas terão a obrigação 
de cuidar especialmente do menor abandonado”

Jesus Carlos/Imagenlatina

Paulo Pepe/Nau
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“Toda pessoa tem direito a um
padrão de vida capaz de assegurar
a si e a sua família, saúde e 
bem-estar, inclusive alimentação,
vestuário, habitação, 
cuidados médicos...”

Jesus Carlos/Imagenlatina

Jesus Carlos/Imagenlatina

Folha Imagem
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“Toda pessoa tem direito 
a organizar sindicatos 
e a neles ingressar para 
a proteção de seus 
interesses”
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Fotos: PauloPepe/Nau
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“A maternidade e a infância 
têm direito a cuidados e

assistências especiais”
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“Ninguém será submetido à
tortura nem a tratamento 
ou castigo cruel, desumano

ou degradante”

“O respeito ao idoso consiste 
na inviolabilidade da 

integridade física, psíquica 
e moral, abrangendo a 

preservação da imagem, 
da identidade, da autonomia,
dos valores, idéias e crenças,

dos espaços e objetos pessoais”
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