




2 3

Human rights in educational work with excluded populations Os direitos humanos no trabalho educativo com as populações excluídas

Atividade de Dynamo International - Street Work Training Institute:
Rua Palmira n° 66, r/c C 1170 – 289 Lisboa – PORTUGAL
Tel.: +351.218 150 643
institute@travailderue.org – www.streetworkinstitute.org

Autor:
Juan Martín Pérez García 
juanmartinmx@gmail.com.

Leitores:
Olivier Pourbaix, Helder Santos e Adelaïde Trousselard.

Tradução:
Sara David Lopes.

Edição:
Jon Etxeberria – Asociación Navarra Nuevo Futuro, 
para Dynamo International Street Workers Network
22 Rue de l´Étoile – 1180 Bruxelles – Bélgica 
Tel.: 00-32-23784422
E-mail. dynamo-int@travailderue.org  
www.travailderue.org 

Gráfica:
Verano González – Cuarto y Mitad (Euskadi – España).

Impressão:
Gráficas Ulzama (Navarra – España).

Depósito legal: 
NA 504-2013

Publicação impressa em papel 100% reciclado.

Lisboa–Bruxelles 2012
Esta publicação é financiada pelo Programa Comunitário para o Emprego e a Solidariedade Social – 
PROGRESS (2007 – 2013).
Este programa é implementado pela Comissão Europeia. Foi instaurado para apoiar financeiramente os 
objetivos da União Europeia em matéria de emprego, de assuntos sociais e de igualdade de oportunidades, 
e contribui desta forma para atingir os objetivos da Estratégia Europa 2020 nestas áreas.
O Programa, elaborado ao longo de sete anos, visa todos os atores que possam ajudar a influenciar o 
desenvolvimento de uma legislação e de políticas apropriadas e eficazes no domínio social e do emprego 
nos 27 Estados-Membros da UE, nos países AELE – EEE e nos países candidatos e potenciais candidatos.
A informação contida nesta publicação não reflete necessariamente a posição ou opinião da Comissão 
Europeia.

Activity of Dynamo International - Street Work Training Institute:
Rua Palmira n° 66, r/c C 1170 – 289 Lisboa – PORTUGAL
Tel.: +351.218 150 643
institute@travailderue.org – www.streetworkinstitute.org

Author:
Juan Martín Pérez García 
juanmartinmx@gmail.com.

Reading Group:
Olivier Pourbaix, Helder Santos and Adelaïde Trousselard.

Translation:
Lisa McElroy.

Edition:
Jon Etxeberria – Asociación Navarra Nuevo Futuro, 
for Dynamo International Street Workers Network
22 Rue de l´Étoile – 1180 Bruxelles – Belgium 
Tel.: 00-32-23784422
E-mail. dynamo-int@travailderue.org  
www.travailderue.org 

Design:
Verano González – Cuarto y Mitad (Euskadi – Spain).

Printing:
Gráficas Ulzama (Navarra – Spain).

Registration of copyright: 
NA 504-2013

Publication printed on 100% recycled paper.

Lisboa–Brussels 2012
This publication is supported by the European Union Programme for Employment and Social Solidarity-
PROGRESS (2007-2013).
This programme is implemented by the European Commission. It was established to financially support 
the implementation of the objectives of the European Union in the area of employment, social affairs and 
equal opportunities and thereby contribute to the achievement of the Europe 2020 Strategy goals in 
these fields. The seven-year Programme targets all stakeholders who can help shape the development 
of appropriate and effective employment and social legislation and policies, across the EU-27, EFTA-EEA 
and EU candidate and pre-candidate countries.
The information contained in this publication does not necessarily reflect the position or opinion of the 
European Commission.



4 5

Os direitos 
humanos
no trabalho 
educativo 
com as populações 
excluídas

Human rights
in educational 
work with excluded 
populations

03* [P. 16]

Os PrincíPiOs 
de ParticiPaçãO, 
nãO discriminaçãO 
e sObrevivência, 
cHaves Para suPerar 
a exclusãO

03* [P. 16]

tHe PrinciPles 
Of ParticiPatiOn, 
nOn-discriminatiOn 
and survival, tHe 
keys tO OvercOming 
exclusiOn

06* [P. 28]

a Prática educativa 
na PersPetiva 
dOs direitOs 
HumanOs

06* [P. 28]

a Human-rigHts-
based aPPrOacH 
tO educatiOnal 
Practice

Juan Martín 
Pérez García

Juan Martín 
Pérez García

04* [P. 20]

a discriminaçãO 
Prejudica 
O exercíciO dOs 
direitOs HumanOs 
das POPulações em 
situaçãO de exclusãO

04* [P. 20]

discriminatiOn 
viOlates 
tHe enjOyment 
Of Human rigHts 
fOr excluded 
POPulatiOns 

07* [P. 32]

O PaPel POlíticO 
dO trabalHO 
educativO de rua 
na luta PelOs 
direitOs

07* [P. 32]

tHe POlitical rOle 
Of street wOrk 
in tHe struggle 
fOr rigHts

02* [P. 12]

Os direitOs HumanOs 
cOmO medida 
da qualidade 
demOcrática

01* [P. 06]

a luta 
PelOs direitOs 
HumanOs 
é uma fOrma 
de suPerar 
a desigualdade

02* [P. 12]

Human rigHts 
as a measure 
Of demOcratic 
quality

01* [P. 06]

tHe struggle 
fOr Human rigHts 
is a way 
Of OvercOming 
inequality

05* [P. 24]

Passagem 
da PersPetiva 
das necessidades 
à PersPetiva 
dOs direitOs 
HumanOs

05* [P. 24]

mOving frOm 
a needs-based 
aPPrOacH 
tO a Human 
rigHts-based 
aPPrOacH

08* [P. 38]

Os sujeitOs de direitO 
cOnstrOem-se 
através 
da cidadania 
ParticiPativa

09* [P. 42]

instrumentOs 
de PrOmOçãO 
e PrOteçãO 
dOs direitOs 
HumanOs

10* [P. 44]

declaraçãO da 
cidade dO méxicO 
sObre a PrOfissiOna-
lizaçãO dO trabalHO 
educativO de rua 
cOm as POPulações 
em situaçãO de rua

08* [P. 38]

subjects Of rigHts 
are fOrmed tHrOugH 
ParticiPatOry 
citizensHiP

09* [P. 42]

instruments 
fOr PrOmOting 
and PrOtecting 
Human rigHts

10* [P. 44]

mexicO city’s 
declaratiOn 
On increasing 
tHe PrOfessiOnalism 
Of street wOrk witH 
street POPulatiOns



7

Human rights in educational work 
with excluded populations

Os direitos humanos no trabalho educativo 
com as populações excluídas

01

As sociedades vão-se transformando em clara interação com a dinâmica económica. 
A revolução industrial veio acelerar a mudança social em todos os aspetos da vida 
quotidiana, tanto na percepção do tempo, no aparecimento de produtos inovadores, 
em novas lógicas de consumo, produzindo um discurso que anima o esforço criativo e 
a criação do sistema financeiro de modo a administrar um crescimento incontrolável 
do lucro, da acumulação de riqueza. Esta "bonança industrial", divulgada pelos meios 
de comunicação, parecia ignorar as massas de homens, mulheres e crianças que foram 
levados para as fábricas, minas e pequenas oficinas para “expressar” a sua força de 
trabalho. 

Mas não é possível ocultar durante muito tempo os problemas sociais que condu-
zem à exclusão. Lentamente, foram aparecendo as “doenças industriais”, a procura 
de serviços hidráulicos e de transporte para cidades em expansão, as denúncias sobre 
a exploração do trabalho infantil, as lutas sindicais por salários mais elevados e me-
lhores condições laborais. Consequentemente, é importante que ao falar de exclusão 
social deixemos bem claro que esta resulta da “acumulação de capital”; ou seja, há 
uma relação diretamente proporcional entre uma maior acumulação (capital, territó-
rio, instituições, etc.) e uma maior exclusão social em vastas camadas da população.

There is a clear interconnection between the changes in society and economic growth. 
The industrial revolution accelerated social changes in all spheres of daily life: the 
perception of time, the appearance of innovative products, new consumption patterns, 
an attitude which encourages creativity and the creation of the financial system to 
manage the unbridled growth of added value, of the accumulation of wealth. This 
“industrial bonanza”, reflected in the media, seemed to turn a blind eye to the masses 
of men, women and children who were dragged to the factories, mines, and small 
workshops in order to “squeeze” as much work out of them as possible.

The social problems caused by exclusion cannot go hidden for long. Gradually, “industrial 
illnesses” emerged, along with the demand for hydraulic services and transport services 
for expanding cities, allegations of exploitation of child labour, trades unions’ campaigns 
for better pay and working conditions. It is therefore important that when we refer to social 
exclusion, we make it clear that it is the result of the “capital accumulation”; in other words, 
there is a directly proportional relationship between greater accumulation (capital, land, 
institutions, etc.) and greater social exclusion of broad sectors of the population.

01
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A era da industrialização reforçou a ideia do controlo social através de uma medida 
punitiva  (01), ou melhor: assistência ou repressão. “Desde então, o trabalho (sobre o) 
«social», incide principalmente sobre ‘os pobres bons’, respeitadores da ordem esta-
belecida pela autoridade. ‘Os pobres maus', que não respeitam as regras da harmonia 
social, devem sofrer castigos correspondentes às suas faltas.” (Tijoux: 2002) É neste 
contexto que os direitos humanos se vão manter numa tensão permanente com a 
'Medida punitiva'.

Tornar visíveis os invisíveis é um dos valores éticos do trabalho educativo de rua. A 
lenta construção do 'bem comum' só é possível com amplos processos de inclusão 
social, que permitam às pessoas em situação de exclusão recuperar o exercício dos 
seus direitos e adquirir domínio pleno da sua capacidade para decidir sobre a sua 
própria vida. Isto marca a diferença entre o assistencialismo e o exercício de direitos: 
no primeiro caso, a pessoa não pode exigir os seus direitos, recebendo unicamente de 
forma passiva aquilo que lhe é concedido. O usufruto e exigência de direitos humanos 
implicam a decisão do interessado quanto ao acesso e tipo de serviços de acordo com 
a definição do seu próprio projeto de vida.

A agenda dos direitos humanos construiu-se lentamente com a conformação dum cor-
pus jurídico que procura 'precisar' nas leis os 'direitos naturais' não reconhecidos. A 
criação da Organização das Nações Unidas (ONU) constituiu um salto qualitativo que 
permitiu a consolidação do direito internacional humanitário, abrindo canais institu-

  (01) Medida punitiva. É um conceito empregue na análise académica do modelo de segurança "tolerância zero", 
destacando que as suas "opiniões" não assentam no conhecimento científico, reagindo ao invés a mitos, que estimulam, 
a falsas crenças e a perceções do público. Por exemplo, classificar como criminoso um jovem que pinta grafittis, classificar 
como ilegal (‘sem documentação’) um migrante, ver numa criança de rua um potencial delinquente; a Medida punitiva é 
o campo discursivo que justifica a assistência ou a detenção (prisão) como medida de controlo social.

The industrial age strengthened the idea of social control through a punitive doxa  (01), 
in other words, assistance or repression. “From that point onwards, “social” work was 
mainly conducted amongst ‘the good poor’, who respect the order established through 
domination. ‘The bad poor’ who do not respect the rules of social harmony should suffer 
the punishment which corresponds to their misdemeanours.” (Tijoux: 2002) This serves 
to illustrate why there is permanent tension between human rights and the ‘Punitive 
Doxa’.

Making visible those who are invisible is part of the ethical fibre of street work. The 
gradual development of the ‘common good’ is only possible with far-reaching proc-
esses of social inclusion, which allow excluded individuals to recover their rights and 
take full control of making decisions about their own life. Here lies the difference be-
tween handouts and the enjoyment of rights. In other words, in the first scenario the 
person cannot exercise their rights; they merely passively receive what is granted 
to them. The enjoyment and enforceability of human rights implies that the person 
decides on the access and type of services in accordance with their own plans for their 
life. 

The human rights agenda has developed progressively, shaping a body of law that 
strives to ‘develop’ unrecognised ‘natural rights’. A qualitative leap came with the crea-
tion of the United Nations System (UN) which made it possible to consolidate inter-
national humanitarian law, opening up institutional channels in the constant struggle 

  (01) Punitive doxa. This is a concept used in the academic analysis of the “zero tolerance” security model, highlighting 
that its “opinions” are not underpinned by scientific knowledge, but account for and stimulate myths, false beliefs and 
public perceptions. For example, associating a young person who paints graffiti with criminal acts, associating a migrant 
person as ‘illegal’ (‘undocumented’), associating a child living on the street with a potential delinquent; the Punitive doxa 
will be the discourse which supports assistance or imprisonment as measures of social control.

Human rights in educational work with excluded populations

01. the struggle for human rights is a way of overcoming inequality

Os direitos humanos no trabalho educativo com as populações excluídas 

01. a luta pelos direitos humanos é uma forma de superar a desigualdade
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cionais para a luta permanente pelo reconhecimento, garantia, exigibilidade e uma 
aplicação justa dos direitos humanos como uma forma de resistência perante a desi-
gualdade.

Embora seja complicado encontrar uma definição precisa dos direitos humanos, in-
vestigadoras como María Elema Ortiz e Greta Papadimitriou descreveram-nos como 
o “[…] conjunto de exigências éticas e sistemas de valores inacabados e em contínua 
evolução devido a condições socioculturais em mudança, que têm a sua expressão em 
normas jurídicas nacionais e internacionais, que impõem deveres ao Estado e conce-
dem faculdades às pessoas, e que têm como objetivo o reconhecimento da dignidade 
humana como valor superior a outros.” Os Direitos Humanos encontram-se delinea-
dos na Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) e numa extensa gama 
de instrumentos internacionais que requerem certos elementos básicos para o seu 
desenvolvimento e cumprimento.

DINÂMICA DE TRABALHO COLETIVO:
a) Para ti, o que são os direitos humanos?
b) Anota os elementos que tens que incorporar no trabalho educativo de rua para 
promover os direitos humanos.
c) Em conjunto com os teus colegas, analisa essas ideias, agrupando-as por seme-
lhança e frequência de ocorrência. Depois, analisa a sua aplicação à prática de as-
sistencialismo impositivo, de confinamento ou da promoção dum projeto de vida 
próprio.

for recognition, guarantees, enforceability and justiciability of human rights as a form 
of resistance against inequality. 

Although it is complicated to find a specific definition of human rights, researchers 
such as María Elena Ortiz and Greta Papadimitriou have described them as “[…] a set 
of ethical requirements and incomplete value systems which are continually evolv-
ing due to changing sociocultural conditions, which find expression in international 
and national legal standards, which place obligations on States and grant rights to 
individuals, and which aim to recognise human dignity as a value greater than oth-
ers.” Human rights are outlined in the Universal Declaration of Human Rights (1948) 
and a wide range of international instruments that require certain basic elements for 
development and fulfilment. 

GROUP EXERCISE:
a) What are human rights in your opinion?
b) Write down what elements need to be included in street work in order to promote 
human rights?
c) Analyse the ideas with your colleagues, grouping together by similarities and 
number of times mentioned. Then analyse where they stand alongside practices 
such as tax handouts, imprisonment or promotion of one’s own life project. 

Human rights in educational work with excluded populations

01. the struggle for human rights is a way of overcoming inequality
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Human rights in educational work 
with excluded populations

Os direitos humanos no trabalho educativo 
com as populações excluídas

O direito internacional tem-se desenvolvido nas últimas décadas, especialmente os 
tratados, as convenções e os instrumentos internacionais relativos aos direitos huma-
nos. Como premissa central, está atribuir ao Estado o papel de garantir o usufruto de 
direitos, para o qual este tem de desenvolver quadros jurídicos, instituições e o maior 
investimento económico possível tendo em conta os recursos que cada meio natural 
pode propiciar para a protecção e a aplicação efetiva dos direitos humanos. Há insti-
tuições coadjuvantes como a família, as empresas, etc.

Cabe também ao Estado estimular, cultivar e garantir a vida democrática de um país. 
A existência de ambos os componentes (direitos humanos e democracia) tem como 
objetivo facilitar e promover a garantia de relações justas e igualitárias entre todos os 
grupos que formam a sociedade. O Estado deve igualmente compensar as relações 
de exclusão social, nomeadamente as que separam um indivíduo ou grupo das suas 
possibilidades laborais, económicas, políticas e culturais às quais outros têm acesso.  (01)

  (01) Miguel Ángel Sánchez O.P. “Derechos Humanos e exclusión” (documento apresentado no seminário 
internacional “La solidaridad frente a la exclusión. Cuaremta años trabajando por el desarrollo”, Madrid, 22 e 23 de 
outubro 1999), http://cadizceuta.juspax-es.org/documentos/justicia%20y%20paz/HTM/EXCLUSION%20Y%20
DERECHOS%20HUMANOS.htm.

International law has developed over the last few decades, in particular human rights 
treaties, conventions and instruments. A central premise is showing States how to 
guarantee the enjoyment of rights, for which it is necessary to develop legal frame-
works, institutions and economic investment insofar as resources will stretch to foster 
the natural environment for the protection and fulfilment of human rights. There are 
also other contributing institutions such as family, companies, etc.

It is also up to the States themselves to stimulate, protect and guarantee the democrat-
ic life of a country. The existence of both components (Human Rights and Democracy) 
aims to facilitate and promote the guarantee of fair and equal relationships between 
all the groups that make up society. Additionally, they try to counteract the relation-
ships of social exclusion, which separate the individual or group from employment, 
economic, political and cultural opportunities to which others have access.  (01)

  (01) Miguel Ángel Sánchez O.P. “Derechos Humanos y exclusión” (Human Rights and exclusion) (document presented 
at the international conference “Solidarity with Exclusion. Forty years working for development”, Madrid, 22 & 23 
October 1999), http://cadizceuta.juspax-es.org/documentos/justicia%20y%20paz/HTM/EXCLUSION%20Y%20
DERECHOS%20HUMANOS.htm.

02

[ Os direitOs HumanOs 
cOmO medida 
da qualidade 
demOcrática ]
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People’s experience in terms of the existence and enjoyment of human rights may not 
correspond to the laws, programmes or official speeches on the issue. Analysing the 
fulfilment of rights from this point helps to measure the democratic quality of a soci-
ety, in other words, a State with fragile institutions and fledgling democracy will lead 
sectors of its population to live in social exclusion of some or all of their rights, and as 
a consequence they will experience injustice and unequal treatment.
As time goes by, we, civil society organisations, are gradually recognising the impor-
tance of the guarantee and justiciability of human rights as a way of strengthening 
the State’s institutional fabric and the democratic quality of our countries. This by no 
way means legitimising governments or giving up on the Ombudsman/reporting of 
cases; it involves ensuring laws are complied with and that programmes and institu-
tions are set up to protect human rights.

GROUP EXERCISE:
a) Identify a right that has been violated within the population with whom you work.
b) Analyse the ideas with your colleagues, grouping together by similarities and 
number of times mentioned.
c) Then analyse what the real-life experience of the population is in relation to the 
role of the State, democratic quality, equality and access to justice.

A experiência vivencial das pessoas relativamente à existência e usufruto dos direitos huma-
nos pode não ter correspondência com as leis, os programas ou os discursos oficiais sobre 
essa mesma matéria. Analisar o cumprimento dos direitos tendo isto em consideração ajuda 
a medir a qualidade democrática de uma sociedade. Isto é, um Estado com uma institucio-
nalidade frágil e uma democracia incipiente dará origem a que segmentos da sua população 
vivam em exclusão social relativamente a uma parte ou mesmo à totalidade dos seus direi-
tos, sendo consequentemente alvos de injustiça e de um tratamento desigual.
Com o passar do tempo, as organizações da sociedade civil vão reconhecendo a im-
portância de lutar pela garantia e pela aplicação justa dos directos humanos como 
uma forma de fortalecer a institucionalidade do Estado e a qualidade democrática dos 
nossos países. Isto não significa de forma alguma legitimar governos ou renunciar à 
defesa / denúncia de casos, mas sim fazer cumprir as leis, os programas e as institui-
ções criadas para a proteção dos direitos humanos.

DINÂMICA DE TRABALHO COLETIVO:
a) Identifica um direito negado à população com a qual trabalhas.
b) Juntamente com os teus colegas analisa as ideias, agrupando-as por semelhanças 
e frequência de ocorrência.
c) Depois analisem qual a experiência vivencial da população no que se refere ao 
papel do Estado, a qualidade democrática, a igualdade e o acesso à justiça.

Os direitos humanos no trabalho educativo com as populações excluídas 
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with excluded populations

Os direitos humanos no trabalho educativo 
com as populações excluídas

Para garantir o usufruto dos direitos humanos e a justiça na sua aplicação, os diferen-
tes tratados internacionais partem de "princípios orientadores" que promovem a sua 
aplicação. Estes, além de estar assinalados de forma explícita, estão frequentemente 
dispersos por diversos artigos do aparelho jurídico nacional ou internacional. Há três 
princípios gerais na maioria dos tratados aos direitos humanos: a participação, a não 
discriminação e a sobrevivência.

Considera-se a participação e a não discriminação como sendo "direitos chave", por-
que é mediante o seu exercício efectivo que se acede a um amplo conjunto de direitos. 
Negar o direito à participação e discriminar uma pessoa ou grupo tem um grande 
impacto na sua vida diária. Daí que o trabalho educativo de rua seja uma metodologia 
de aproximação muito apropriada para abordar os grupos que são alvo de exclusão 
social, a fim de promover espaços de participação e inclusão social que lhes facilitem 
o acesso ao exercício de todos os seus direitos. 

Direito à participação. Para que este direito seja uma realidade, é necessário exercê-lo 
conjuntamente com outros. Para participar, é necessário que todos tenham garantido 
o direito de receber a informação, o direito a formar uma opinião, o direito a exprimir-
se em liberdade, o direito a ter uma crença, o direito a não sofrer interferências na sua 

In order to obtain the enjoyment and justiciability of human rights, the various internation-
al treaties are based on “guiding principles” that direct their implementation. In addition to 
being set out explicitly, often they are broken down in the different articles of the national 
or international legal instrument. There are three general principles in the majority of hu-
man rights treaties: participation, non-discrimination and survival. 

Participation and non-discrimination are considered as “key rights” because when 
these are exercised in practice they open the door to a wide range of rights; denying 
the right to participation and discriminating against a person or group, has a signifi-
cant impact on their daily life. This is what makes street work an extremely appropri-
ate method of approach to draw near to socially-excluded groups, in order to foster 
opportunities for participation and social inclusion that will open the door to the fulfil-
ment of all their rights.

Right to participation. For this right to become a reality, it must be exercised together 
with other rights. In order to participate, all individuals need to be guaranteed the 
right to receive information, the right to form their own opinions, the right to free-
dom of expression, the right to freedom of belief, the right to a private life free from 
interference. How is it possible to observe a socially-excluded group come up against 

03
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the denial of this series of rights, because as we explained earlier, the Punitive Doxa 
punishes them, considering them to be dangerous or abnormal? So, in addition to hav-
ing their human rights violated, people living in social exclusion generally experience 
constant revictimisation. For example, a migrant adolescent that cannot read could 
be the victim of trafficking or be driven out of the country without the comprehensive 
protection needed. Various experiences and academic studies show that participation 
develops key skills for life, strengthens positive social relationships and contributes to 
building citizenship.

Right to non-discrimination. “Discrimination is a daily practice that involves unfa-
vourable treatment or undeserved contempt for an individual or group; sometimes it 
goes unnoticed, but at some stage we have either caused it or been on the receiving 
end of it.

There are people groups that are victims of discrimination on a daily basis because of 
one of their physical characteristics or their lifestyle. Ethnic origin or nationality, sex, 
age, disability, social or economic status, health, pregnancy, language, religion, opinions, 
sexual orientation, civil status and other differences can be grounds for distinction, exclu-
sion or restriction of rights.

The impact of discrimination on the life of individuals is negative and this is connected 
to the loss of rights and equality of access to them; which could lead to isolation, vio-
lence and even, in extreme cases, loss of life." (CONAPRED: 2012) So, non-discrimina-
tion and equality are key components of the international standards on human rights 
and are essential for the enjoyment and fulfilment of economic, social and cultural 
rights.  (01)

Survival and development. Human rights can be considered as reaching the next level 
of social development, in other words, exercising the right to education will enable a 
girl or boy child to improve their living conditions. Without the enjoyment of the right 
to education they would face more difficulties in daily life and this will impact their 
ability to develop a plan for their lives.

MAkE DECISIONS ABOUT ONE’S OWN LIfE

DEVELOPMENT NON-DISCRIMINATION PARTICIPATION

  (01) Ibid. 

vida privada. Como é possível observar, um grupo em situação de exclusão social depa-
ra-se com a negação deste conjunto de direitos, porque como se explicou mais acima, a 
Medida punitiva castiga-os por os considerar perigosos ou fora dum contexto de 'nor-
malidade'. É assim que, além de verem violados os seus direitos humanos, as pessoas 
em exclusão social são sujeitas a ações constantes de revitimização. Por exemplo, uma 
adolescente migrante que não sabe ler pode ser vítima de escravatura ou ser expulsa 
do país sem receber a proteção integral que necessita. Diversas experiências e estudos 
académicos mostram que a participação desenvolve importantes competências para a 
vida, fortalece as relações sociais positivas e contribui para a construção da cidadania. 
Direito à não discriminação. “A discriminação é uma prática quotidiana que consiste 
em tratar de forma desfavorável ou com desprezo imerecido determinada pessoa ou 
grupo, que às vezes não percebemos, mas que por vezes provocamos ou de que po-
demos ser vítima. 
Há grupos humanos que são vítimas de discriminação todos os dias por alguma das 
suas características físicas ou pela sua forma de vida. A origem étnica ou nacional, o 
sexo, a idade, a deficiência, a condição social ou económica, as condições de saúde, a 
gravidez, a língua, a religião, as opiniões, as preferências sexuais, o estado civil e ou-
tras diferenças podem ser motivo de distinção, exclusão ou restrição de direitos.
Os efeitos da discriminação na vida das pessoas são negativos e têm que ver com 
a perda de direitos e da desigualdade no acesso aos mesmos; o que pode conduzir 
ao isolamento, a uma vivência de violência e inclusivamente, em casos extremos, à 
perda da vida." (CONAPRED: 2012) Nesta medida, a não discriminação e a igualdade 
são componentes fundamentais das normas internacionais de direitos humanos e são 
essenciais para o usufruto e o exercício dos direitos económicos, sociais e culturais.  (01)

Sobrevivência e desenvolvimento. Os direitos humanos visam um determinado nível 
de desenvolvimento social, ou seja, o exercício do direito à educação, por exemplo, 
permitirá a uma criança melhorar as suas condições de vida. Negado o usufruto do 
direito à educação, a criança enfrentará mais dificuldades no seu quotidiano, o que 
comprometerá a sua possibilidade de construir um projeto de vida.

DECIDIR SOBRE A PRóPRIA VIDA

DESENVOLVIMENTO NãO DISCRIMINAçãO PARTICIPAçãO

  (01) Ibid.

Os direitos humanos no trabalho educativo com as populações excluídas 
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03. the principles of participation, non-discrimination and survival, the keys to overcoming exclusion
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As populações que vivem em situação de exclusão social são lesadas nos seus direi-
tos humanos. É obrigação do Estado criar condições para prevenir, impedir e, se tal 
for necessário, sancionar as práticas discriminatórias. Na Observação-Geral nº20 do 
Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas intitulada “A 
não-discriminação e os direitos económicos, sociais e culturais”, estabelece-se que a 
discriminação é um fenómeno global que tem aumentado e que impede o exercício 
dos direitos económicos, sociais e culturais de uma parte considerável da população 
mundial. Do mesmo modo, o crescimento económico não se traduziu em ações de de-
senvolvimento sustentável, bem pelo contrário, aumentou o abismo das disparidades 
socioeconómicas.  (01)

Por discriminação entende-se toda a distinção, exclusão, restrição, preferência ou 
qualquer tratamento diferenciado que direta ou indiretamente tenha por base os mo-

  (01) Conselho Económico e Social. "Observação-Geral nº20. A não-discriminação e os direitos económicos, sociais 
e culturais". Organização das Nações Unidas, 2 de julho de 2009. Observações Gerais do Conselho de Direitos 
Económicos, Sociais e Culturais (E/C.12/GC/20), http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm

Socially-excluded populations have their human rights violated. It is the States’ ob-
ligation to develop conditions to prevent, stop and, where necessary, penalise dis-
criminatory practices. In their General Comment number 20, the Economic and Social 
Council of the United Nations called “Non-discrimination and economic, social and 
cultural rights” stipulates that discrimination is a global phenomenon which has been 
on the rise and which undermines the fulfilment of economic social and cultural rights 
for a significant proportion of the world’s population. Additionally, economic growth 
has not led to sustainable development; on the contrary, it has widened the gap in 
terms of socioeconomic disparities.  (01)

Discrimination is any distinction, exclusion, restriction or preference, or differential 
treatment that is directly or indirectly based on the prohibited grounds of discrimina-
tion  (02) and which has the intention or effect of nullifying or impairing the recognition, 

  (01) Economic and Social Council. “General Comment No. 20. Non-discrimination in economic, social and cultural 
rights.” United Nations, 2 July 2009. General Comments from the Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
(E/C.12/GC/20) (E/C.12/GC/20), http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm

  (02) By prohibited grounds of discrimination we refer to article 2.2 of the International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights, race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, 
birth or other status. 

[ a discriminaçãO 
Prejudica O exercíciO 
dOs direitOs HumanOs 
das POPulações 
em situaçãO 
de exclusãO ]

[ Discrimination 
violates the enjoyment 
of human rights 
for excluDeD 
populations ]

04
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04. discrimination violates the enjoyment of human rights for excluded populations

tivos proibidos de discriminação  (02) e que tenha por objeto ou como resultado anular 
ou menosprezar o reconhecimento, usufruto ou exercício, em condições de igualdade, 
dos direitos reconhecidos no Pacto Internacional de Direitos Económicos, Sociais e 
Culturais (PIDESC ou Pacto).

Neste contexto, é obrigação do Estado "garantir o exercício dos direitos do Pacto sem 
qualquer discriminação".  (03) Para tal, o Estado deve realizar ações para reduzir tanto 
a "discriminação formal" como a "discriminação substancial" (Discriminação estrutu-
ral). Entre estas ações encontram-se a promoção de iniciativas de carácter legislativo 
e político que sejam não discriminatórias, bem como a implementação de medidas 
para prevenir, reduzir e eliminar as condições e atitudes que geram ou perpetuam a 
discriminação substancial.  (04)

Geralmente, as ações que o Estado deve implementar para reduzir o abismo da desi-
gualdade são de carácter afirmativo. Ou seja, o seu objetivo é reconfigurar estes dese-
quilíbrios em novas relações que reconhecem a dignidade humana e que oferecem às 
pessoas ou aos grupos socialmente excluídos um tratamento preferencial até que se 
garanta o exercício e usufruto dos direitos que lhes haviam sido negados.  (05)

DINÂMICA DE TRABALHO COLETIVO:
a) Identifica um direito negado à população com que trabalhas.
b) Realiza propostas de ações afirmativas a desenvolver no contexto do trabalho 
educativo de rua para restituir o direito negado.
c) Identifica a autoridade ou autoridades responsáveis que devem ser envolvidas na 
restituição do direito negado.

  (02)  Por motivos proibidos de discriminação entende-se o estabelecido no artigo 2.2 do Pacto Internacional de 
Direitos Económicos, Sociais e Culturais, a raça, a cor, o sexo, o idioma, a religião, a opinião política ou de outra índole, a 
origem nacional ou social, a posição económica, o nascimento ou qualquer outra condição social.

  (03) Ibid.

  (04) Ibid.

  (05) Mario Santiago Juárez, Coordenador, Ações afirmativas, Ed. CONAPRED, México 2011.

enjoyment or exercise, on an equal footing, of the rights enshrined in the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR or Covenant).

In this context, States are under the obligation "to guarantee that the rights enunciated 
in the present Covenant will be exercised without discrimination."  (03) To do so, States 
must undertake actions to eliminate both “formal discrimination” and “substantive 
discrimination” (Structural discrimination). These actions may include the promotion 
of non-discriminatory legislative or political initiatives, as well as the implementation 
of measures to prevent, diminish and eliminate the conditions and attitudes which 
cause or perpetuate substantive or de facto discrimination.  (04)

In general, the measures that States must implement to close the inequality gaps are 
affirmative. In other words, they aim to correct the imbalances and forge new rela-
tionships that recognise human dignity and offer the socially-excluded individuals 
or groups preferential treatment until they achieve fulfilment and enjoyment of the 
rights they were previously denied.  (05)

GROUP EXERCISE:
a) Identify a right that has been violated within the population with whom you 
work.
b) Come up with suggestions for affirmative action to be developed through street 
work in order to recover the violated right.
c) Identify the responsible authority or authorities that need to be involved in order 
to recover the violated right. 

  (03) Ibid.

  (04) Ibid.

  (05) Santiago Juárez (2011) Mario Coordinator, Acciones afirmativas, Mexico: Ed. CONAPRED.
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No caso particular das populações fortemente excluídas, a perspetiva dos direitos hu-
manos pretende que os indivíduos possam decidir sobre a sua vida, através do usufruto 
e exercício de três princípios orientadores: desenvolvimento, participação e não discrimi-
nação. Por conseguinte, esta perspectiva inovadora convida-nos a conceber novos desa-
fios para passar de uma perspetiva de necessidades a um padrão de direitos humanos.
Para conseguir passar da perspetiva das necessidades à perspetiva dos direitos huma-
nos na realização do nosso trabalho com populações fortemente excluídas, é impor-
tante ter em consideração os seguintes elementos:

• Os desafios começam na necessidade de reformular o nosso olhar sobre os direitos. 
Ou seja, desconstruir parte do pensamento social (representações sociais) que temos 
sobre o tema e efetuar ajustes de caráter institucional ou metodológico.
• A complexidade do fenómeno obriga a ter uma visão mais ampla do mesmo, 
pelo que é necessário incorporar a população e o pessoal operativo dos programas 
através de processos participativos.
• Problematizar a evolução de padrões através de vários conceitos e práticas obso-
letas face aos temas emergentes nos direitos humanos.

In the specific case of highly-excluded populations, a human rights-based approach 
aims to ensure that individuals can make decisions about their own lives, through the 
enjoyment and fulfilment of three guiding principles: development, participation and 
non-discrimination. As such, this innovative perspective invites us to set ourselves new 
challenges to move from a needs-based approach to a human rights paradigm.

In order to make the move from a needs-based approach to a human rights-based ap-
proach in our work with highly-excluded populations, it is important to bear in mind 
the following aspects:

 • The challenges begin with the need to reconceptualise our perspective on hu-
man rights. In other words, break down part of social thinking (social representa-
tions) on the issue and make institutional or methodological adjustments.

• The complexity of the phenomenon means we must adopt a broader perspective, 
which is why it is necessary to include the population and operational staff in the 
programmes through participatory processes.

• Identify problems and challenge the move in paradigms through various concepts 
and obsolete practices compared with the emerging issues in human rights.

[ Passagem 
da PersPetiva 
das necessidades 
à PersPetiva 
dOs direitOs HumanOs ]

05
[ mOving 
frOm a needs-based 
aPPrOacH tO 
a Human rigHts-based 
aPPrOacH ]
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CHANGE IN 
PARADIGMS

VISION 
Of NEEDS

HUMAN RIGHTS-BASED 
APPROACH

Social 
representation

• Victims or perpetrators
• Weak / Incapable
• “Rotten apple”

• Recognition of diversity
• Recognition of complexity

Mental image • Result of economic 
poverty that leads 
to exclusion 

• Inclusion 
and non-discrimination

Type of 
relationship 

• Supervisory 
discrimination

• Recognition of their 
own knowledge 

Discursive field • Doctrine of irregular 
situation
• Needs
• Objects to be protected

• Approach which 
guarantees rights
• Human-rights based 
approach
• Rights holders

Social practice • Private issue
• Institutionalisation 
(seclusion)
• Easily manipulated
• Social death
• Control actions

• Public issue
• Community social 
networks
• Participatory citizenship
• Recovery of rights
• Public policies

EVOLUçãO  
DE PADRÕES

VISãO DE 
NECESSIDADES

PERSPETIVA DE 
DIREITOS HUMANOS

Representação 
Social

• Vítimas ou verdugos
• Fracos / Incapazes
• "Maçã podre"

• Reconhecimento 
da diversidade
• Reconhecimento 
da complexidade

Imagem mental • Resultado da pobreza 
económica que fomenta 
a exclusão

• Inclusão e não 
discriminação

Tipo de relação • Discriminação tutelar • Reconhecimento de saber 
próprio

Campo discursivo • Doutrina de situação 
irregular
• Necessidades
• Objetos de proteção

• Visão promotora 
de direitos
• Perspetiva de direitos 
humanos
• Sujeitos de direitos

Prática social • Tema privado
• Institucionalização 
(detenção)
• Manipuláveis
• Morte social
• Ações de controlo 

• Assunto público
• Redes sociais 
comunitárias
• Cidadania participativa
• Restituição de direitos
• Políticas públicas

Os direitos humanos no trabalho educativo com as populações excluídas 

05. Passagem da perspetiva das necessidades à perspetiva dos direitos humanos 

Human rights in educational work with excluded populations

05. moving from a needs-based approach to a human rights-based approach
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[ a Prática educativa 
na PersPetiva 
dOs direitOs HumanOs ]

[ A humAn-rights- 
bAsed ApproAch 
to educAtionAl prActice ]

06
Mainstreaming of past 

experiences
Generalização de experiências 

passadas

Trying new beliefs, attitudes 
and actions

Experimentar novas crenças, 
atitudes e ações

Choice (maintaining, reviewing 
original ideas or developing 

new knowledge)
Escolha (manter, desenvolver as 

ideias originais ou desen-
volver um novo conhecimento)

Evaluating experience
Avaliação 

da experiencia

Opportunities for critical 
reflection

Oportunidades para refletir 
com uma visão crítica

Developing new ideas on 
beliefs, attitudes and actions

Desenvolvimento de novas 
ideias sobre crenças, 

atitudes e ações
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Segundo os artigos 13 e 14 do Pacto Internacional de Direitos Económicos, Sociais e 
Culturais, a educação é um direito humano intrínseco indispensável à concretização 
de outros direitos.  (01) Por conseguinte, entre os objetivos do trabalho educativo de rua 
deve priorizar-se a promoção e difusão da educação como um direito e colaborar com 
ações que promovam o acesso universal à mesma.

A educação é geradora de oportunidades para o desenvolvimento das capacidades 
individuais e coletivas. Nesta medida, é importante propor estratégias inovadoras que 
garantam a inclusão, que permitam identificar as dificuldades de acesso e que fomen-
tem processos participativos. Os Educadores de Rua enfrentam o desafio de desenhar 
novas metodologias educativas em conjunto com a população, sempre na perspetiva 
dos direitos humanos e do desenvolvimento de competências para a vida.

  (01) Conselho Económico e Social. “Aplicação do Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais. 
Observações Gerais 13 (21° período de sessões, 1999). O direito à educação (artigo 13 do Pacto).” Organização 
das Nações Unidas, 8 de dezembro de 1999. Observações Gerais do Comité de Direitos Económicos, Sociais e 
Culturais (E/C.12/1999/10), http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/462/19/PDF/G9946219.
pdf?OpenElement

In accordance with articles 13 and 14 of the International Covenant on Economic, So-
cial and Cultural Rights, education is an intrinsic human right and is considered es-
sential to the fulfilment of other rights  (01). Therefore, one of the objectives of Street 
work should be the promotion and spread of education as a right and to cooperate 
with initiatives underway to grant universal access to education. 

Education generates opportunities for development and individual and collective 
capacity building. It is therefore important to put forward innovative strategies that 
guarantee inclusion, identify access difficulties and promote participatory processes. 
As street workers we face the challenge of developing new educational methodolo-
gies along with the population from a human rights-based approach; as well as the 
development of life skills.

  (01) Economic and Social Council (1999) “Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights. General Comment No. 13 (21st session, 1999). The right to education (article of the Covenant).” United Nations, 
8 December 1999. General Comments of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (E/C.12/1999/10), 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/462/19/PDF/G9946219.pdf?OpenElement

Human rights in educational work with excluded populations

06. a human-rights-based approach to educational practice

Os direitos humanos no trabalho educativo com as populações excluídas 

06. a prática educativa na perspetiva dos direitos humanos 



33

Human rights in educational work 
with excluded populations

Os direitos humanos no trabalho educativo 
com as populações excluídas

For various decades, state authorities dominated the development and implemen-
tation of our countries’ public policies which meant that many of the social phe-
nomena considered to be a private matter did not “merit government attention or 
intervention"  (01). However, citizenship has been strengthened into more qualified or-
ganisations, thematic networks and social movements in order to occupy those areas 
(which at some stage were denied) in order to propose solutions to the problems we 
come across as a society. As such, “the role of civil society, at times, must seek to con-
nect citizens with the political system and foster opportunities for them to demand 
that the State fulfil its responsibilities"  (02).

In striving to achieve this objective, street workers and their organisations can start 
public policy advocacy. By public policy advocacy we mean “organised participation 
to persuade actors in the public arena to change their perceptions, ideas and decisions 
about government action that mobilises human, financial and institutional resources 

  (01) Mónica Tapia Álvarez et. al., Manual de Incidencia en Políticas Públicas (Ciudad de México: Alternativas y 
Capacidades, AC, 2010), consulted on 23 January 2013, http://www.alternativasociales.org/sites/default/files/MIPP.
pdf, p. 8.

  (02) Ibid.

Durante várias décadas, as autoridades estatais dominaram a conceção e a imple-
mentação da política pública dos nossos países, o que levou a que muitos dos fenóme-
nos sociais considerados como um assunto privado não "merecessem a atenção, nem 
a intervenção governamental".  (01) No entanto, a cidadania foi reforçada em organiza-
ções mais qualificadas, redes temáticas e movimentos sociais para ocupar aqueles es-
paços, outrora negados, para propor soluções perante os problemas que enfrentamos 
enquanto sociedade. Por conseguinte, "o papel da sociedade civil, em certas ocasiões, 
deve ser orientado para vincular a cidadania ao sistema político e proporcionar espa-
ços de procura do cumprimento das responsabilidades do Estado".  (02)

Na busca deste objetivo, os Educadores de Rua e as suas organizações podem iniciar-
se nas tarefas de incidência em política pública. Por incidência em política pública 
entende-se “a participação organizada para convencer atores da esfera pública a 
transformar as suas perceções, ideias e decisões relativamente à ação governamental 

  (01) Mónica Tapia Álvarez et. al., Manual de Incidencia en Políticas Públicas (Cidade do México: Alternativas e 
Capacidades, AC, 2010), consultado a 23 de janeiro de 2013, http://www.alternativasociales.org/sites/default/files/
MIPP.pdf, p. 8.

  (02) Ibid.

07
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07. O papel político do trabalho educativo de rua na luta pelos direitos

que mobiliza recursos humanos, financeiros e institucionais para resolver problemas 
públicos dentro de uma sociedade".  (03) Para que uma organização possa cumprir o seu 
papel de incidência é necessário que adquira um conhecimento do público, dominan-
do também as ferramentas necessárias ao planeamento de estratégias que permitam 
construir, desenhar e implementar planos de incidência, bem como garantir a incor-
poração dos padrões estabelecidos pelo marco normativo internacional e regional de 
proteção dos direitos humanos.

Terreno Metodológico – Programa – Instituição

OLHAR » PENSAR » COMUNICAR

Articulação – Avaliação – Políticas Públicas

TORNAR VISÍVEL O 
CONfLITO

» PROPOSTAS » PRÁTICA SOCIAL

O trabalho educativo de rua é um espaço privilegiado de aproximação às "populações 
ocultas", populações essas que, para fazer face à discriminação e à exclusão social, 
desenvolvem estratégias de proteção dando pouco acesso às suas dinâmicas internas. 
Daí que a reflexão dos Educadores de Rua sobre a sua própria prática educativa os 
leve a incorporar a experiência no terreno na proposta de novas metodologias, pro-
gramas e reconfiguração de instituições públicas. Num segundo nível de incidência, 
importa tornar visível nas organizações o conflito a resolver (por exemplo, violação 
do direito de viver em família, violação do direito à educação, etc.) a tempo de ofe-
recer propostas técnicas e novas metodologias que permitam alterar a prática social 
negativa de instituições que violentam os direitos humanos. Neste nível de incidência 
é fundamental conseguir a articulação com outras organizações, redes e organismos 
internacionais. É amplamente recomendável desencadear processos de avaliação e 
monitorização de políticas públicas, procurando contribuir com elementos para futu-
ras alterações legislativas, desenho institucional ou novos investimentos públicos para 
assegurar a inclusão social dos grupos discriminados.

  (03) Ibid., p. 12.

to solve public problems within a society“  (03). For an organisation to fulfil its advocacy 
role it must gain knowledge of public issues, as well as the use of tools and strategy 
planning that allow it to build, develop and implement advocacy plans, as well as 
guarantee the inclusion of standards that establish the international and regional nor-
mative framework of protection for human rights.

Methodological field – Programme – Institution

LOOk » THINk » COMMUNICATE

Coordination – Evaluation – Public policies

RAISE AWARENESS 
ABOUT THE 

CONfLICT
» PROPOSALS » SOCIAL PRACTICE

Street work is a special area for drawing close to the “hidden populations” who, in or-
der to deal with discrimination and social exclusion, develop protection strategies and 
grant little access to their internal dynamics. Reflection by street workers on their own 
educational practices, therefore, helps to communicate grassroots findings in order to 
put forward proposals for new methodologies, programmes and redesign of public 
institutions. A second level of advocacy would be that organisations raise awareness 
about the conflict which needs changed (for example, violation of the right to family 
life, violation of the right to education, etc.) when it comes to offering technical propos-
als and new methodologies to help change the negative social practice of institutions 
which violate human rights. At this level of advocacy it is crucial to coordinate with 
other organisations, networks and international bodies. It is strongly recommended 
to bring about processes to assess and monitor public policies in an effort to provide 
elements for future legislative changes, institutional model or new public investments 
to achieve the social inclusion of discriminated groups.

  (03) Ibid., p. 12.
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DINÂMICA DE TRABALHO COLETIVO:
a) Identifica um direito negado à população com que trabalhas.
b) Com base no quadro de âmbitos de incidência elabora propostas para cada uma 
das alíneas, partindo do trabalho educativo de rua, para restituir o direito negado.
c) Identifica qual destas ações podes aplicar de forma imediata no trabalho educa-
tivo de rua.

GROUP EXERCISE:
a) Identify a right that has been violated within the population with whom you 
work.
b) Based on the set of advocacy areas, make proposals for each one of the scenarios, 
from street work to recovery of the violated right.
c) Identify which of these actions you can immediately apply in street work.
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A participação dos cidadãos ou o "poder cívico", como o descreve Sherry R. Arnstein, 
refere-se à redistribuição do poder de forma a permitir àqueles que ainda não são 
considerados cidadãos e que se encontram afastados dos processos políticos e eco-
nómicos participar nos assuntos públicos.  (01) "Um cidadão é a pessoa que, enquanto 
sujeito racional, informado e ativo se encontra em plena posse dos seus direitos e tem 
plenas responsabilidades relativamente aos mesmos. Por conseguinte, exercer a cida-
dania implica deveres e responsabilidades e pressupõe uma aprendizagem que se dá 
em marcos institucionais concretos”.  (02)

Neste sentido, existe uma diferença substancial entre um processo participativo e a 
capacidade dos indivíduos de criar verdadeiras alterações nos processos de tomada de 
decisão. Para que a participação seja efetiva e não apenas um processo de simulação, 
é necessário que se dê um exercício de redistribuição de poder. A fim de dimensionar 

  (01) Sherry R. Arnstein, ”A ladder of citizen participation”, Journal of the American Institute of Planners 35 (1969): 
216, consultado a 23 de janeiro de 2013, http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation_
en.pdf.

  (02) Virginia Guzmán e María E. Irigoni, Módulo de formación para la ciudadanía, (Montevideo: Cinterfor, 2000), 
p. 136.

Citizen participation or “citizen power”, as described by Sherry R. Arnstein, refers to 
the redistribution of power that allows those who are not yet viewed as citizens and 
who find themselves outside of political and economic processes to become involved 
in public affairs.  (01) “A citizen is a person who as a rational, informed and active indi-
vidual who enjoys all their rights and has full responsibility for their rights. Exercis-
ing citizenship, therefore, involves powers and responsibilities and implies learning 
through specific institutional frameworks”.  (02)

In this respect, there is a substantive difference between a participatory process and 
the capacity of individuals to generate real changes in decision-making processes. 
For participation to be effective and not just a simulation process, it is necessary to 
see power redistributed. In order to measure this phenomenon, Sherry R. Arnstein 
proposes a diagram on the different levels of participation which indicate both the 
capacity and power of citizens to influence the decision-making process.

  (01) Sherry R. Arnstein (1969) A ladder of citizen participation, Journal of the American Institute of Planners 35: 216, 
consulted on 23 January 2013, http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation_en.pdf.

  (02) Virginia Guzmán & María E. Irigoni (2000) Módulo de formación para la ciudadanía, Montevideo: Cinterfor, 
p. 136.
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8 Citizen Control

» Citizen Power7 Delegated Power

6 Partnership

5 Placation

» Symbolic cooperation
(Tokenism)4 Consultation

3 Informing

2 Therapy
» Nonparticipation

1 Manipulation

GROUP EXERCISE:
a) What level of citizen participation do you have?
b) Where would you place the level of participation of the population with whom 
you work? 
c) What do you need to change in street work in order to develop citizen participa-
tion? 

este fenómeno, Sherry R. Arnstein propõe um esquema sobre os diferentes níveis de 
participação que por sua vez indicam a capacidade e o poder da cidadania para incidir 
no processo de tomada de decisões:

8 Controlo cidadão

» Poder cidadão7 Delegação de poder

6 Partenariado

5 Tranquilidade (Apaziguamento)

» Participação simbólica
(Tokenism)4 Consulta

3 Informação

2 Terapia
» Não participação

1 Manipulação

DINÂMICA DE TRABALHO COLETIVO:
a) Em que nível está a tua participação cívica?
b) Em que ponto situas o nível de participação da população com que trabalhas?
c) O que precisas de mudar no âmbito do trabalho educativo de rua para construir 
uma cidadania mais participativa?

Os direitos humanos no trabalho educativo com as populações excluídas 

08. Os sujeitos de direito constroem-se através da cidadania participativa

Human rights in educational work with excluded populations

08. subjects of rights are formed through participatory citizenship
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A perspetiva dos direitos humanos é um marco conceptual que tem por base as nor-
mas internacionais para promover e proteger os direitos humanos com o objetivo de 
analisar as desigualdades e corrigir as práticas discriminatórias e uma distribuição 
injusta de poder.  (01) Esta perspetiva sustenta-se em três princípios orientadores que 
devem presidir aos planos, às políticas e aos processos dos esforços públicos para 
promover e garantir a capacidade de ação efetiva da população enquanto titular de 
direitos e participante ativa na formulação de políticas, bem como para assegurar o 
cumprimento das obrigações por parte dos titulares dos deveres.  (02) 

  (01) Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano, Preguntas frecuentes sobre el 
enfoque de derechos humanos em la cooperación para el desarrollo (Nova Iorque: Nações Unidas, 2006), consultado a 
21 de janeiro de 2013, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQsp.pdf, p. 15.

  (02) Ibid, pp. 15-16. 

The human rights-based approach is a conceptual framework based on the inter-
national standards to promote and protect human rights with the aim of analysing 
inequalities and correcting discriminatory practices and unfair distribution of pow-
er.  (01) This approach is based on three guiding principles that should direct the plans, 
policies and processes of public interest to promote and guarantee the capacities of 
rights-holders to take effective action and play an active part in drafting policies, as 
well as ensuring that duty-bearers meet their obligations.  (02) 

  (01) Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Frequently asked questions on a human 
rights-based approach to development cooperation (New York: United Nations, 2006), consulted on 21 January 2013, 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQfr.pdf , p. 15.

  (02) ibid, pp. 15-16.
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[ Mexico city’s 
declaration 
on increasing 
the professionalisM 
of street Work 
With street populations ]

[ declaraçãO da cidade 
dO méxicO sObre a 
PrOfissiOnalizaçãO dO 
trabalHO educativO de 
rua cOm as POPulações 
em situaçãO de rua ]

Reunidos por ocasião do Encontro Internacional de Trabalho Educativo de Rua, realizado na 
Cidade do México de 26 a 30 de novembro de 2007, que teve como objetivo central arti-
cular conhecimentos para a profissionalização do trabalho educativo de rua, bem como ofe-
recer um espaço multicultural de diálogo metodológico entre os Educadores de Rua, mais de 
120 Educadores de Rua oriundos de Espanha, Portugal, França, Bélgica, Suécia, Noruega, 
Estónia, Vietname, Quebeque, Estados Unidos, México, República Dominicana, Haiti, Gua-
temala, Honduras, Colômbia, Bolívia, Peru, Equador e Brasil manifestaram a sua opinião:

Considerando que:
A rua existe como espaço de sobrevivência para milhões de pessoas em todo o mundo, 
em consequência da exclusão social e da negação dos seus direitos humanos. Esta 
realidade está presente na América, em África, na Ásia e na Europa, adquirindo uma 
expressão particular em cada região. 
A globalização económica faz-se acompanhar também de exclusão social. Observa-
mos uma presença crescente nas ruas de todo o mundo de crianças, jovens, mulheres, 
homens, famílias e idosos sem alternativas para levar uma vida digna. A discriminação 
nega a estes milhares de homens e mulheres que usam o espaço público no mundo o 
seu caráter de cidadãos com igualdade de direitos.

The International Street Work Meeting, held in Mexico City from 26 to 30 November 
2007, aimed to pool together knowledge to increase the professionalism of street work, in 
addition to providing a multicultural forum for methodological discussions amongst street 
workers. More than 120 street workers from Spain, Portugal, France, Belgium, Sweden, 
Norway, Estonia, Vietnam, Quebec, the United States of America, Mexico, the Dominican 
Republic, Haiti, Guatemala, Honduras, Colombia, Bolivia, Peru, Ecuador and Brazil produced 
the following statement:

Considering that:
The street exists as a place for survival for millions of people all over the world as a 
result of social exclusion and denial of their human rights. This is the reality in America, 
Africa, Asia and Europe, with different manifestations in each region. 
Economic globalisation goes hand-in-hand with social exclusion. We note that there are 
greater numbers of boy and girl children, young people, women, men, families and elderly 
on the streets with no alternative for a dignified life. These millions of women and men across 
the world who use public spaces face discrimination which denies them the right to be citizens 
with equal rights.
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Durante muitos anos, a abordagem do fenómeno das pessoas em situação de rua 
foi considerado apenas no âmbito das crianças de rua ou de adultos indigentes. No 
entanto, no trabalho educativo de rua encontramos crianças, jovens, mulheres, ho-
mens, famílias e idosos que vivem na rua e que partilham uma cultura de rua que lhes 
permite sobreviver, ou seja, consideramos pertinente reconhecê-los como 'Populações 
em Situação de Rua'.

A rua é também um espaço para o tempo livre, o que permite a diversos jovens e adul-
tos frequentá-la; mas, em dadas ocasiões, uma permanência prolongada no espaço 
público representa um risco de rutura com as suas redes sociais, pelo que a prevenção 
é um recurso necessário.

Observamos que na grande maioria destas intervenções a voz e o saber das popula-
ções em situação de rua não é considerada. Como resposta à sobrevivência das po-
pulações em situação de rua, foram desenvolvidas ações em todos os países, algu-
mas a favor, outras contra estas populações. Assim se explica que frequentemente 
os programas tenham pouco impacto e fomentem uma relação utilitária dos serviços 
institucionais concedidos. 

Uma tendência que se espalhou pelo mundo foi a detenção e institucionalização das 
populações em situação de rua, sob o pretexto de as "proteger" da perversidade do 
espaço público, condenando-as a uma vida estigmatizada no seu presente ou passado 
enquanto pessoa em situação de rua; na maioria dos países, isto impede um reforço 
dos vínculos afetivos na família, a recuperação das redes sociais e a prevenção do 
fenómeno de populações em situação de rua. 

Mesmo quando as organizações e os programas encontram no trabalho educativo de 
rua uma importantíssima ferramenta de proximidade para aceder às populações em 
situação de rua, os mecanismos de financiamentos públicos e privados caem frequen-
temente na tentação de dar mais valor ao número de pessoas atendidas do que ao 
processo do trabalho educativo de rua.

Os Educadores de Rua são frequentemente invisíveis e pouco ouvidos na conceção, 
operação e avaliação dos programas. Acresce o facto de viverem, na maioria dos casos, 
em precariedade laboral e com falta de formação profissional para o desempenho das 
suas atividades educativas.

Deste modo, declaramos:
O trabalho educativo de rua é uma ferramenta metodológica que está a adquirir um 
caráter global, pela sua flexibilidade e proximidade às populações socialmente excluí-

For many years, street work has been approached as an issue of street children or 
poverty-stricken adults. However, through street work, we come across boy and girl 
children, young people, women, men, families and elderly sharing a street culture 
which helps them survive. It therefore seems appropriate to recognise them as ‘Street 
Populations’. 
The street is also a place for recreation, and various young people and adults frequent 
it; but sometimes, staying too long in the public space carries the risk of breakdown of 
social networks, which is why prevention is needed. 
We note that in the vast majority of these interventions, the voice and knowledge of 
street populations is not taken into consideration. In response to street survival, all 
countries have developed initiatives, some in favour and others against these popula-
tions. This explains why the programmes frequently have little impact and foster a 
utilitarian relationship with the institutional services provided. 
Globally, there was a widespread tendency to lock-up and place street inhabitants in 
institutions, under the pretext of ‘protecting them’ from the wickedness of the public 
space, condemning them to a life stigmatised by their past or present on the street. In 
most countries, this, in turn, prevents them from being able to strengthen emotional 
ties with family, recover social networks and prevention.
Even when the organisations and programmes see street work as an extremely im-
portant tool for approaching street populations, the public and civil funding mecha-
nisms frequently fall into the temptation of prioritizing the number of people assisted 
above street educational processes. 
Frequently, street workers are invisible and largely disregarded when it comes to the 
design, operation and assessment of programmes. Furthermore, in the majority of 
cases, they live with job insecurity and a lack of professional training for carrying out 
their professional work. 

In view of the above, we declare: 
Street work is a methodological tool that is becoming increasingly global, by virtue of its 
flexibility and proximity to socially-excluded populations, or those at risk of becoming ex-
cluded. It is a more pro-active and empathetic method of helping to identify new life plans 
for and the capacities already within the people receiving support. 
The globalisation of the street phenomenon is inextricably linked to the globalisation of 
social exclusion. Hence why making street work more professional is an urgent matter; as 
an advocacy strategy for strengthening the capacities of street workers the world over. 

Human rights in educational work with excluded populations

10. mexico city’s declaration on increasing the professionalism of street work with street Populations

Os direitos humanos no trabalho educativo com as populações excluídas 

10. declaração da cidade do méxico sobre a profissionalização do trabalho educativo de rua com as Populações em situação de rua



48 49

Os direitos humanos no trabalho educativo com as populações excluídas 

10. declaração da cidade do méxico sobre a profissionalização do trabalho educativo de rua com as Populações em situação de rua

Human rights in educational work with excluded populations
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das ou em risco de exclusão. Consequentemente, é possível ter uma intervenção mais 
proativa e empática para facilitar a identificação de novos projetos de vida, bem como 
as capacidades manifestadas pelas pessoas acompanhadas.
A globalização do fenómeno das populações em situação de rua está estreitamente 
ligada à globalização da exclusão social, pelo que é urgente profissionalizar o trabalho 
de Educador de Rua como uma estratégia de incidência no reforço das capacidades 
dos Educadores de Rua de todo o mundo. 
O trabalho educativo de rua é um bom investimento para o Estado, pois permite uma 
aproximação a um maior número de pessoas que não estão sob a alçada de institui-
ções, e especialmente porque o acompanhamento educativo em espaço público arti-
cula facilmente a colaboração de outros atores sociais como a comunidade, a escola, 
a família e as redes sociais na prevenção do fenómeno das populações em situação 
de rua.
Há que considerar como última opção o ingresso das populações em situação de rua 
em programas residenciais, já que uma permanência prolongada dentro das institui-
ções favorece pouco o exercício de direitos cívicos, pelo que importa promover espa-
ços abertos de participação ativa para as populações em situação de rua. Entenda-se 
a participação como um processo de cidadania e diálogo com a diversidade, a fim de 
conseguir que os processos de inclusão social partam de redes sociais e capacidades 
pessoais da própria população. Ou seja, mais trabalho educativo de rua.
É necessário reconhecer os Educadores de Rua como atores estratégicos para a reno-
vação de programas e instituições, bem como para o desenho de políticas públicas, ti-
rando partido da sua proximidade às populações em situação de rua e especialmente 
dos conhecimentos adquiridos na sua prática no terreno.
Quando as populações em situação de rua forem reconhecidas como atores ativos 
com um saber próprio e se conseguir um diálogo digno com a cultura de rua, o impacto 
da intervenção do trabalho educativo de rua melhorará substancialmente. 
Só se conseguirá modificar realmente o fenómeno das populações em situação de rua 
com a implementação de políticas públicas em cada um dos países. É necessário pas-
sar dos programas assistencialistas e temporários para programas com visão a longo-
prazo, entendendo as políticas públicas como ações de Estado com um quadro jurídico 
apoiado nos direitos humanos, infra-estruturas adequadas, articulação de atores so-
ciais e recursos suficientes para a sua implementação transversal nos governos e na 
sociedade. 

Porque a rua existe, não podemos ignorá-la!

Street work is an excellent investment for States, because it enables them to approach a 
greater number of people not connected to institutions, and, in particular, because educa-
tional support in a public space easily draws cooperation from other social stakeholders 
such as the community, school, family and social networks in the prevention of the street 
phenomenon. 
Admitting street inhabitants to residential care must be considered as a last resort, 
since extended time in institutions does not stimulate the enjoyment of citizens’ rights. 
It is therefore necessary to promote open spaces for active participation amongst 
street populations. Participation should be understood as a process of citizenship and 
dialogue with diversity, in order to ensure that social inclusion processes are based on 
their own social networks and personal capacities. In other words, more street work. 
Street workers must be recognised as strategic players in renewing programmes and 
institutions, as well as in designing public policies; bearing in mind their proximity 
to street populations and, in particular, their knowledge acquired through grassroots 
work. 
The more recognition we grant to street populations as lead actors, with their own know-
how, and manage to establish respectful dialogue with the street culture, the greater the 
impact of our educational work will be.
Only through implementing public policies in each one of the countries will we achieve 
real influence as regards the street phenomenon. We must move from handout-based, 
temporary projects to a more long-term vision. Public policies are understood to be 
State initiatives with a legal framework based on human rights, adequate infrastructure, 
coordination of social actors and sufficient resources for cross-cutting implementation 
in governments and society.

Because the street exists, we can’t ignore it!
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