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1.  INTRODUÇÃO  

O Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH), fundado em 1982, é uma rede 

cuja centralidade é viabilizar a pauta dos direitos humanos - em sua defesa e promoção -, 

para tal, fomenta a construção de uma cultura sobre tais direitos na sociedade e veicula pautas 

que denunciem a violação desses direitos. O movimento, tem sua ação direcionada na 

realização de campanhas, na elaboração de estudos e pesquisas, na intervenção nas políticas 

públicas, na articulação com outras redes de atuação em direitos humanos, o que faz com 

que o movimento caracterize, como ressalta Scherer-Warren (2006), um outro tipo de 

ativismo, que se alicerça nos valores da democracia, da solidariedade e da cooperação. 

Essa nova forma de ativismo, que busca a conscientização e o empoderamento da 

sociedade civil, possibilita a compreensão dos ideais e das reivindicações buscadas pelo 

movimento, sendo assim, uma nova ferramenta para a mudança social. 
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2. JUSTIFICATIVA  

O MNDH também veicula nas redes notícias emergentes dos diretos humanos, expõe 

seu posicionamento sobre estes, divulga suas campanhas, ações e encontros. A internet 

também é capaz de revitalizar as pautas buscadas pelo movimento, difunde tanto questões 

emergentes, como também busca dar visibilidade a assuntos recorrentes na sociedade, tem-

se o exemplo da Campanha Nacional de Combate à Tortura e à Impunidade. 

Dentre as demais formas como são veiculadas as notícias na internet, pode-se 

considerar essa ferramenta de grande importância para a participação cidadã. Segundo 

Castells (2013; p.167), “as redes sociais baseadas na internet e nas plataformas sem fio são 

ferramentas decisivas para mobilizar, organizar, deliberar, coordenar e decidir. ” A partir dessa 

afirmação, entende-se a internet como um meio que possibilita a mobilização e a organização 

de indivíduos em torno de determinado objetivo, possibilitando a cooperação e a solidariedade 

entre estes. 

3. OBJETIVO 

Analisar como o Movimento Nacional de Direitos Humanos utiliza as redes para 

propagação de suas pautas e reinvindicações.  

4. METODOLOGIA     

A partir da escolha do método de análise qualitativo, pois entende-se que esse se 

preocupa com aspectos da realidade, a pesquisa foi feita a partir de revisão bibliográfica sobre 

a temática dos direitos humanos e da análise dos materiais divulgados no site do MNDH.  

5. RESULTADOS E ANÁLISE  

Dentre as conquistas alçadas pelo movimento, as que tiveram maior relevância para a 

mudança social foram: a sua atuação direta nas mobilizações sociais para a instauração de 

uma nova constituição, em 1988; e a sua participação e colaboração na elaboração e 

aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1989. Vale ressaltar que tais 

conquistas não modificam o quadro de violações aos direitos humanos, porém, contribui para 

a promoção e para a construção de uma cultura sobre tais direitos na sociedade, corroborando 

para a mudança societária. 

O MNDH utiliza a internet como um meio facilitador na difusão de suas reivindicações. 

Usa ferramentas como site, facebook, twitter, para dar maior visibilidade às suas temáticas. A 

internet também possibilita uma maior facilidade nas articulações com outras redes de 

movimento e com os mais variados movimentos sociais, subsidia na comunicação cotidiana 

destes, o que colabora para que tenham encontros presenciais mais circunstanciais e 

espaçados. (SCHERER-WARREN;2006)  



 

3 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

Tomo como exemplo uma das ações desenvolvidas pelo MNDH como forma de 

participação cidadã interligada a internet: a Campanha de Afirmação dos Direitos Humanos, 

cujo objetivo é sensibilizar a sociedade para a promoção de direitos humanos, tendo como 

foco impulsionar a participação cidadã em torno dessa questão. 

Os movimentos sociais, de uma forma geral, é uma importante ferramenta para a 

mudança da sociedade. Geralmente, as pautas e reivindicações advindas dos movimentos 

vão de encontro à ordem estabelecida e aos preceitos ainda dominantes na sociedade. Seja 

o movimento negro, o feminista, o LGBT, o de direitos humanos, em sua maioria, são 

movimentos que tentam quebrar com paradigmas estabelecidos, e buscam a resolução de 

problemas, temas e conflitos vivenciados em sociedade.     

Este teor geralmente contra hegemônico dos movimentos sociais, nos faz refletir 

acerca da constante sobre a atuação do/a Assistente Social. Neste cenário onde são 

constantes as violações dos direitos individuais e coletivos, este profissional tem papel 

fundamental. Sob o fim de elaborar e gerenciar as políticas sociais, fundamenta-se em seu 

exercício profissional a eliminação de todas as formas de discriminação, a busca pela 

equidade e pela justiça social, pela defesa incessante dos direitos humanos, fomentado 

sempre pela construção de uma nova ordem societária extinta da submissão de classes, 

gênero e raça. 
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