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APRESENTAÇÃO
O O Seminário “Pensar Direitos Humanos” é anualmente promovido pelo
Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos do Programa
de Pós- Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da Universidade Federal
de Goiás- UFG. Trata-se de uma edição especial e comemorativa dos dez anos do
Pensar Direitos Humanos.
Considerando que os referidos Núcleo Interdisciplinar de Estudos e
Pesquisas

em

Direitos

Humanos

(NDH)

e

Programa

de

Pós-Graduação

Interdisciplinar em Direitos Humanos (PPGIDH) se constituemcomo o lugar de
confluência de diversos grupos de pesquisa, projetos de ensino, atividades de
extensão, reunindo professoras/es, estudantes e representantes da comunidade com
formações e atuações em diversas áreas do conhecimento; e, considerando a
crescente consolidação do PPGIDH no cenário acadêmico, julga-se de extrema
importância voltar-se para a discussão do atual contexto político nacional, assim
como analisar-se as possibilidades de reflexão e ação conjunta para a manutenção da
democracia e o respeito aos direitos humanos.
Ademais, participarão do referido seminário internacional outros núcleos e
programas emergentes da UFG (como o Programa de Pós-Graduação em Políticas
Públicas – PPGDP-, o Programa de Pós-Graduação em Filosofia –PPGFIL-, e o
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais -PPGCS-), bem como os Programas
de Pós-Graduação em Direitos Humanos de outras universidades brasileiras e
estrangeiras, de modo a ampliar, diversificar e a enriquecer o debate sobre a crise
nacional atual, suas dinâmicas e seus riscos para as políticas públicas de proteção e
promoção dos direitos humanos. Logo, tem-se que o Seminário “Pensar Direitos
Humanos”, já em sua décima edição anual, representa um importante espaço de
debate e promoção de uma cultura de direitos humanos, com grande relevância no
contexto de Goiânia/Goiás e efeitos nas discussões nacionais, que merece e precisa
manter uma continuidade quanto aos resultados que vem alcançando no fomento do
pensamento sobre direitos humanos no Brasil.

EIXO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
DOS DIREITOS HUMANOS

Ementa descritiva: buscando-se circunscrever o campo epistemológico dos direitos
humanos, a discussão recairá sobre os fundamentos éticos, políticos e jurídicos dos
direitos humanos. Neste âmbito, são objeto de análise do EIXO 1: (A) os conceitos de
liberdade e igualdade que propicia o exercício dos direitos pelas/os cidadãs e
cidadãos e a proteção dos direitos pelas instituições do Estado e a sua relação direta
com o reconhecimento dos direitos universais na forma dos direitos humanos e sua
realização no Estado constitucional e democrático de direito; (B) a concepção de
homem/humanidade a fim de se pensar o humano para além dos direitos, de
compreender a relação entre sujeito e conhecimento iluminando a discussão em
torno das mudanças sociais e subjetividade; (C) a história dos direitos humanos
focada nas relações entre economia e direito, a fim de se discutir as teorias de justiça,
as garantias constitucionais dos direitos civis, políticos, socioeconômicos e culturais e
a realidade social.
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A HISTÓRIA DO DIREITO À SAÚDE: UMA PERSPECTIVA CRÍTICA
HISTORY OF THE RIGHT TO HEALTH: A CRITICAL PERSPECTIVE
Júlia Maria Tomás dos Santos
Mestranda em Direito e Políticas Públicas (PPGDP/UFG)
juliaa.t@hotmail.com.

RESUMO: O presente artigo se propôs a resgatar o percurso histórico do direito à saúde,
partindo da definição de saúde na antiguidade, passando pela sua sedimentação como direito
humano, no âmbito internacional, e percorrendo sua trajetória no contexto brasileiro. A partir daí,
se buscou analisar fatores históricos que contribuem para o cenário atual de inefetividade as
políticas públicas de saúde. Essa reflexão se deu por meio de uma análise teórica e documental,
adotando-se a revisão documental como procedimento técnico para fazer a observação indireta do
objeto pesquisado. Conclui-se então que a saúde como um interesse do sistema jurídico é
relativamente recente, tanto no âmbito internacional, como no Brasil. Além disso, tem duas
dimensões: coletiva e individual. Na primeira, deve ser garantido por políticas públicas, o que
não exime o Poder Público de garantir a fruição desse direito ao cidadão quando as políticas
públicas não abarquem a prestação de que necessita o indivíduo, pois é, antes de tudo, um direito
humano de cada cidadão, e este, por sua vez, não deve ser instrumento do Estado para
consecução de seus fins. É também direito subjetivo do indivíduo ao mínimo existencial e às
políticas públicas implementadas, no que é protegido pelo princípio da vedação ao retrocesso
social.
Palavras-chave: Direitos humanos. Direito à saúde. Perspectiva Histórica.
ABSTRACT: The purpose of this article is to regain the historical course of the health right,
starting by the definition of health in antiquity, going through its definition as a right on an
international level and concluding by stating its legal frame in Brazil, with the purpose of
understanding the historical context that has led to Brazilian’s public health current scenario.
This reflection was drawn from a theoretical and documentary research, adopting documentary
revision as technical procedure in order to proceed to the indirect observation through official
documents on international agreements, internal laws, as well as judicial decision on the matter.
The conclusions are that health it’s not only a human right on an international level, but also a
fundamental right in Brazilian legislation, with both an individual and public aspects. It must be
assured by public policies, which doesn’t dismiss government from assuring the exercise of this
right to citizens when public policies don’t encompass the individual’s needs, for it is, in the
first place, a human right of each citizen. It is also an individual subjective right to the
existential minimum and the implemented public policies, in which it’s protected by the nobacktrack clause.
Key words: Humas rights. Health law. Historical perspective.

INTRODUÇÃO
A judicialização da saúde hoje é amplamente debatida, tanto no âmbito acadêmico,
quanto no âmbito da prática jurídica. Isso porque esse fenômeno tem implicações práticas
relevantes para o Poder Público e para a população, pois se trata, de um lado, de um direito
umbilicalmente vinculado ao direito à vida e, de outro lado, um direito que exige grandes gastos
dos cofres públicos para sua efetivação.
Essa realidade se deu em decorrência da busca pela máxima efetividade do direito à
saúde pela população, que agora aciona o Poder Público quando ele não atende às necessidades
de prestações materiais (medicamentos, tratamentos e terapias) dos cidadãos.
Dessa maneira, é necessário ter uma visão completa da realidade da saúde pública
brasileira, o que se fará através do resgate do percurso histórico da saúde em um nível
internacional, passando pela sua afirmação como direito humano e chegando à sua
constitucionalização no contexto brasileiro.
Desse modo será possível compreender com mais claridade os fatores que, em
conjunto, culminaram no atual estado da saúde pública brasileira, bem como no tópico tão em
voga, denominado judicialização da saúde, realidade que o Poder Público, ainda hoje, tem
dificuldade em compreender e enfrentar.
Segundo o CNJ, somando-se dados referentes à União, estados e municípios, a
estimativa de gastos com o cumprimento de decisões judiciais relativas ao direito à saúde no
ano de 2017 foi de R$ 7 bilhões.
Somente nesse ano (2017), o Tribunal de Contas da União elaborou um relatório
(TCU, 2017, Ata n. 31) analisando diversas decisões judiciais em vários estados afetados pela
judicialização da saúde,3 oportunidade em que constatou que as ações do Poder Público para
reduzir o impacto orçamentário da judicialização são insuficientes, seja no Ministério da Saúde,
seja nas secretarias analisadas
O relatório destaca ainda que não há coleta, processamento e análise de dados e
informações relativas à judicialização da saúde que permitam ao Poder Público ter uma
dimensão dessa problemática e dar subsídios aos juízos para a tomada de decisão.
De igual forma, não há mecanismos de identificação de fraudes, mesmo que por
simples cruzamento de dados, à exceção do Estado de São Paulo, que utiliza um sistema
informatizado de coleta e análise de dados relativos à judicialização da saúde neste Estado.
3 As secretarias de saúde analisadas foram as dos estados de Amapá (AP), Minas Gerais (MG), Mato Grosso (MT), Paraná
(PR), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Norte (RN), Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC) e São Paulo (SP).

Assim, dada a relevância da compreensão adequada desse cenário emblemático do
direito à saúde no Brasil, é imprescindível que se tenha em mente todo o percurso histórico de
positivação desse direito até os dias atuais, de modo a compreender cronologicamente e
sistematicamente os fatores que contribuíram para a construção dessa realidade.
POSITIVAÇÃO DA SAÚDE COMO DIREITO

Inicialmente, cumpre assinalar que, apesar da variada gama de expressões usadas para
fazer alusão aos direitos humanos, optou-se pelo uso das expressões: “direito do homem” para
tratar da ideia do jusnaturalismo, ou seja, de direitos naturais válidos a qualquer tempo;
“direitos humanos” para se referir àqueles sedimentados em tratados internacionais, portanto,
guardando relação com o Direito Internacional; e, por fim, “direitos fundamentais” dizendo
respeito àqueles positivados no ordenamento jurídico através da proteção constitucional
(SARLET, 2015, p. 17; MAZZUOLI, 2015, pp. 896-897).
Assim, antes mesmo do reconhecimento desses direitos humanos, um impulso
relevante para o acolhimento da ideia de uma dignidade única do homem, a ensejar uma
proteção especial, é o cristianismo. A este propósito, vale citar a declaração de igualdade em
São Paulo (GÁLATAS, 3,28): “Não há judeu nem grego, não há varão nem mulher, pois todos
vós sois um em Cristo Jesus” (MENDES, 2015, p. 136; ALEXY 2005, p. 32).
Dessa maneira, nota-se que os valores da dignidade da pessoa humana, da liberdade e
da igualdade entre os homens, encontram suas raízes na filosofia clássica, especialmente na
greco-romana e no pensamento cristão.
Com relação ao direito à saúde, a ideia de saúde relacionada à cura das doenças é algo
muito recente. Nos primórdios da história, para os hebreus, a doença era sinal de cólera divina
diante dos pecados humanos, já que a enfermidade era sinal da desobediência aos mandamentos
de Deus.
Os gregos, por outro lado, mesmo que cultuassem deuses da saúde, começaram a
segregar as características mágicas e divinas, tanto das condições fisiológicas humanas, como
das patologias de que se tinha conhecimento à época. O primeiro conceito de saúde de que se
tem notícia pode ser atribuído aos gregos da cidade-estado Esparta, com a proclamação do
brocardo mens sana in corpore sano.4
É oportuno salientar que, no apogeu da democracia grega, Hipócrates já mencionava a
influência da cidade e do estilo de vida dos habitantes sobre sua saúde, e ratificou dizendo

4 Tradução livre: uma mente sadia em um corpo sadio.

que não erraria o profissional que levasse em consideração tais influências para o tratamento de
seus pacientes (DAVIES, 2012, p. 36).
Mais adiante, na Idade Média, Santo Tomás de Aquino disseminava a ideia da
existência de duas ordens distintas. Além da concepção cristã da igualdade dos homens perante
Deus, existiam, segundo ele, o direito natural, traduzido como expressão racionalidade do
homem, e, depois o direito positivo, sedimentado nas leis. Sustentava, ainda, que a
desobediência ao direito natural por parte dos governantes poderia justificar o exercício de
resistência pela população.
Ainda nesse contexto histórico, após a queda do Império Romano e o advento do
regime feudal, houve também um considerável regresso no campo da saúde. Isso porque a
Igreja e o regime absolutista fizeram ressurgir os rituais religiosos de cura. Para a Igreja, a saúde
era uma graça divina e a doença era a purificação de algum pecado cometido, assim, a cura só
existiria se merecida (SCHWARTZ, 2001, p. 31).
A partir do século XVI, mas principalmente nos séculos XVII e XVIII, a doutrina
jusnaturalista, por meio das teorias contratualistas, chega a seu ponto culminante de
desenvolvimento. Nos séculos XVII e XVIII, as teorias contratualistas enfatizam a submissão
da autoridade política à ao indivíduo, em decorrência da primazia que se atribui a este sobre o
Estado (SARLET, 2015, p. 39; MENDES, 2015, p. 136). Nesse momento histórico é que se
começa a pensar em saúde como sinônimo de ausência de doença, também denominada silêncio
dos órgãos, pelo médico francês Xavier Bichat, no século XVIII.
Em que pese a indissociável ligação da saúde com o direito à vida, essa matéria ainda
não se fazia presente na pauta de direitos naturais do homem, já que, neste momento, o foco era
garantir que o Estado se abstivesse diante das liberdades individuais.
No século XVII, a ideia de direitos naturais inalienáveis do homem e da submissão da
autoridade aos ditames do direito natural se disseminou e foi abordada em obras como a de
Thomas Hobbes (1588-1679) que atribuiu ao homem a titularidade de determinados direitos
naturais, que, no entanto, encontraram validade apenas no estado da natureza, estando, no mais,
à disposição do soberano.
Além de Hobbes, cumpre salientar a contribuição doutrinária de John Locke (16321704). Ele foi o primeiro a reconhecer uma eficácia oponível dos direitos naturais e inalienáveis
do homem (vida, liberdade, propriedade e resistência), inclusive, aos detentores do poder,
fundamentado no contrato social.
Locke desenvolveu ainda mais a concepção contratualista, no sentido de que os
homens têm o poder de organizar o Estado e a sociedade de acordo com sua razão e vontade.

A partir de então, se tem as bases do pensamento individualista e do jusnaturalismo iluminista
do século XVIII. Esse pensamento filosófico, por sua vez, desaguou no constitucionalismo e
no reconhecimento de direitos e liberdade dos indivíduos, considerados como limites ao poder
estatal (PEREZ LUÑO, 2007, p. 31 apud SARLET, 2015, p. 40).
Outras figuras determinantes nesse processo de afirmação do jusnaturalismo foram
Rousseau (1712-1778), na França, Tomas Paine (1737-1809), na América e Kant (1724-1804),
na Alemanha (Prússia).5 O ideal iluminista, inspirado pelo jusnaturalismo, embasou a
elaboração doutrinária do contratualismo e da teoria dos direitos naturais do indivíduo. Paine
foi quem popularizou a expressão “direitos do homem”, no lugar do termo “direitos naturais”.
Nas palavras de Bobbio (1992, p. 35) o pensamento kantiano foi o marco conclusivo
desta fase histórica dos direitos humanos. Para Kant, todos os direitos estão englobados no
direito à liberdade, direito natural por excelência, que cabe a todo homem em razão de sua
humanidade, encontrando-se limitado apenas pela liberdade dos demais homens.
Com relação à positivação desses direitos, um documento da fase “pré-histórica” dos
direitos fundamentais6 merece destaque. Na Inglaterra, no século XIII, foi elaborada a Magna
Charta Libertatum, pacto firmado em 1215 pelo Rei João Sem-Terra e pelos bispos e barões
ingleses. O referido documento, apesar de garantir aos nobres ingleses alguns privilégios
feudais - excluindo, em princípio, a população do acesso aos “direitos” ali consagrados - serve
como ponto de referência para certas liberdades clássicas, como o habeas corpus, o devido
processo legal e a garantia de propriedade.
Contudo, apesar de ser considerado o documento mais importante da época, este não
foi o primeiro nem o único. Nos séculos XII e XII, foram elaboradas as cartas de franquias e
forais dos reis postugueses e espanhóis, a Bula de Ouro da Hungria (1222), o Privilégio General
(1283) e os Privilégios da União Aragonesa (1286) (SARLET, 2015, p. 41).

5 Sarlet (2015, p. 39) destaca ainda o holandês H. Grocio (1583-1645), o alemão Samuel Pufendorf (1632-1694), e o inglês
John Milton (1608-1674): “J. Milton reivindicou o reconhecimento dos direitos de autodeterminação do homem, de
tolerância religiosa, da liberdade de manifestação oral e de imprensa, bem como a supressão da censura. Refere-se, ainda, ao
pensamento de Lord Edward Coke (1552-1634) que foi de decisiva importância na discussão em torno da Petition of rights
de 1628, o qual, em sua obra e nas suas manifestações públicas como juiz e parlamentar, sustentou a existência de
fundamental rights dos cidadãos ingleses, principalmente no que tange à proteção da liberdade pessoal contra prisão arbitrária
e o reconhecimento do direito de propriedade, tendo sido considerado inspirador da clássica tríade vida, liberdade e
propriedade, que se incorporou ao patrimônio do pensamento individualista burguês”.
6K. Stern, Staatsrecht III/1. p. 56 apud SARLET (2015, p. 37) aponta três fases do percurso histórico dos direitos
fundamentais até o seu reconhecimento nas primeiras Constituições escritas: “a) uma pré-histórica, que se estende até o século
XVI; b) uma fase intermediária, que corresponde ao período de elaboração da doutrina jusnaturalista e afirmação dos direitos
naturais do homem; c) a fase da constitucionalização, iniciada em 1776, com as sucessivas declarações de direitos dos novos
Estados americanos”.

Mais adiante, foram elaboradas as declarações inglesas do século XVII: a Petition of
Rights (1624), o Habeas Corpus Act (1679) e o Bill of Rights (1689). Essas declarações inglesas
demonstram a evolução das liberdades e privilégios estamentais medievais para liberdades
genéricas, na órbita do direito público, ampliando expressivamente, tanto o conteúdo das
liberdades reconhecidas, quanto à extensão da sua titularidade – abarcando, então, todos os
cidadãos ingleses (PEREZ LUÑO, 2007, p. 34-35 apud SARLET, 2015, p. 43).
Todas essas ideias ecoaram nas declarações americana e francesa, das quais advieram,
respectivamente, a Declaração de Direitos de Virginia (1776) e a Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão (1789), ambas inspiradas pelo jusnaturalismo. A primeira marca a
transição dos direitos de liberdades para os direitos fundamentais constitucionais; a segunda é
fruto da revolução francesa que derrogou o antigo regime e instaurou a ordem burguesa na
França.
O direito à saúde, por seu turno, ganhou destaque a partir do período de urbanização e
industrialização das sociedade europeia. Isso se deve ao fato de que as indústrias necessitavam
de operários saudáveis para trabalhar na linha de montagem e produção. Daí surge a noção de
responsabilidade do Estado pelo bem-estar físico e mental da população e, com isso, a noção
de direito à saúde (GUIMARÃES, 2002, p. 82).
Mais adiante, após o fim das duas grandes guerras mundiais, avistou-se a necessidade
de se garantir à população, de maneira ampla, o acesso à saúde. Nesse cenário pós-guerra,
fundou-se a Organização das Nações Unidas que propiciou a criação dos organismos especiais
destinados a garantir direitos fundamentais básicos, tal como a saúde, através da Organização
Mundial da Saúde (OMS), criada em 1946, por iniciativa do Brasil através da delegação
brasileira na Conferência de São Francisco, de 1945, com sede em Genebra (MAZZUOLI,
2015, p. 700).
Em 1946, a OMS estabeleceu um novo conceito de saúde: “Health is a state of
complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or
infirmity”.
No mesmo ano (1946), a Constituição Francesa reconheceu o direito à saúde como
direito do indivíduo e interesse da coletividade; no ano seguinte (1947), a Constituição Italiana
também reconhece o direito fundamental do indivíduo à saúde como interesse da coletividade.
Ademais, a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 dispõe que:
Artigo 25. 1. Todo ser humano 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 e os serviços
sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego,

doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios
de subsistência fora de seu controle.

Mais adiante, o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 16 de dezembro de 1966, reconhece, em seu artigo
12, “o direito de todas as pessoas de gozar do melhor estado de saúde física e mental possível
de atingir” (BRASIL, 1992).
O direito positivo pátrio nunca dispensou especial atenção à matéria em suas
Constituições, à exceção da Carta Magna de 1988. As Constituições de 1824 e 1891 nada
falaram sobre a saúde. A Constituição de 1934 abordou indiretamente o assunto ao conceber
um Estado Social apoiado no princípio da dignidade da pessoa humana, mencionando o direito
à subsistência e preocupando-se com a adoção de medidas preventivas relativamente à saúde
mental (SCHWARTZ, 2003, p. 42).
As Constituições de 1937 e 1946 nada acrescentaram a este respeito e a Carta de 1967
tratou da saúde de maneira superficial. No campo político-institucional brasileiro, Barroso
(2008) destaca que no século XIX, com a chegada da Corte portuguesa para o Brasil, criou-se a
Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, que foi tida como a mais ativa na busca
pela efetivação das políticas relativas à saúde.
Nesse contexto, regulou-se o exercício da medicina, incluindo as atividades dos
cirurgiões. Além disso, foram criadas as primeiras escolas de medicina do Brasil. Na Bahia,
criou-se a Escola de Cirurgia, em 1808; e, no Rio de Janeiro, a cátedra de anatomia do Hospital
Militar, seguida pela medicina operatória, em 1809. Vale ressaltar que, à época, eram realizadas
apenas ações de combate à lepra e à peste, além de controle sanitário sobre portos e ruas.
Já entre os anos de 1870 e 1930, o Estado brasileiro adotou o modelo “campanhista”,
implementando ações mais contundentes no campo da saúde. Esse modelo caracterizou-se pelo
uso da força policial e, apesar dos abusos cometidos,7 obteve êxito com relação ao controle de
doenças epidêmicas, inclusive, conseguindo alcançar a erradicação da febre amarela na cidade
do Rio de Janeiro.
Nesse período, há que se destacar a criação da Fundação Oswaldo Cruz, em 1900, a
partir da criação do Instituto Soroterápico Federal, no Rio de Janeiro. Esse Instituto foi criado,
originalmente, para fabricar soros e vacinas contra a peste bubônica. O Instituto foi o
responsável pela erradicação da peste bubônica e da febre amarela da cidade do Rio de Janeiro,
7 É cediço que os abusos cometidos nessa época culminaram no que ficou conhecido como Revolta da Vacina.

além disso, também foi peça chave para a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública,
em 1920.
Todavia, é somente a partir da década de 30 que se inicia uma estruturação básica do
sistema público de saúde, que passa a realizar também ações curativas. Nessa época, foi criado
o Ministério da Educação e Saúde Pública. Além disso, foram criados os Institutos de
Previdência (IAPs) que, por seu turno, ofereciam serviços de saúde de caráter curativo àqueles
que pertenciam à categoria profissional ligada ao respectivo Instituto. A saúde pública não era
universalizada em sua dimensão curativa, restringindo-se a beneficiar os trabalhadores que
contribuíam para os institutos de previdência.
Ao longo do regime militar, os antigos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs)
foram unificados, com a criação do INPS – Instituto Nacional de Previdência Social.
Vinculados ao INPS, foram criados o Serviço de Assistência Médica e Domiciliar de Urgência
e a Superintendência dos Serviços de Reabilitação da Previdência Social. Todo trabalhador
urbano com carteira assinada era, assim, contribuinte e beneficiário desse sistema, sendo
assistido pelo direito a atendimento na rede pública de saúde.
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, esse quadro se transformou
consideravelmente. No Título VIII, “Da Ordem Social”, a saúde recebe tratamento
constitucional inédito. O tema é especificamente delineado em cinco artigos (arts. 196 a 200),
sem prejuízos de outros dispositivos que versam sobre a temática.
Destarte, é a partir da Constituição Federal de 1988 que a prestação do serviço público
de saúde não estaria mais restrita aos trabalhadores inseridos no mercado formal, mas se
estenderia a todos os brasileiros, independentemente de vínculo empregatício, doravante
titulares de um direito fundamental à saúde.
Além disso, a Constituição de 1988 tratou de instituir o Sistema Único de Saúde em
seu artigo 198: “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada, e constituem um sistema único”. Esse sistema deve ser “descentralizado” e deve
prover “atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais”.
Por derradeiro, o texto constitucional de 1988 demonstra a adoção do Estado de bemestar social, individualizando-se no cenário do constitucionalismo internacional, por positivar o
direito à saúde, bem como o sistema incumbido de sua garantia, em termos abrangentes.

EFICÁCIA JURÍDICA DO DIREITO À SAÚDE
Antes de se adentrar à abordagem da eficácia do direito à saúde, cabe trazer à baila a
tradicional classificação dos direitos fundamentais, que os diferencia entre negativos e
positivos.8 Os primeiros, vinculados à primazia da liberdade individual do cidadão, o que impõe
ao Estado o dever de abstenção; os segundos, exigindo prestações materiais do Estado, com o
intuito de dar efetividade a direitos que remetem à justiça social.
Em que pese a pertinência das vozes dissonantes relativamente aos direitos
fundamentais de defesa9 - ou direitos negativos -, inexistem maiores problemas no que diz
respeito à possibilidade de serem considerados diretamente aplicáveis; e, assim, aptos a
desencadear todos os seus efeitos jurídicos.
O mesmo não se dá com os direitos fundamentais a prestações, ou direitos positivos,
que têm por objeto prestações fáticas e/ou normativas advindas do Estado, ou seja, requerem
uma conduta positiva do Poder Público (SARLET, 2015). Canotilho, a seu turno, remete à
necessidade de cimentar juridicamente o estatuto jurídico-constitucional dos direitos sociais,
econômicos e culturais, como é o caso do direito à saúde.
Desde os primórdios do constitucionalismo, preocupa-se com o níveil de eficácia das
normas jurídicas, ou seja, a maior ou menor aptidão para a produzir os efeitos a que se
destinam. Inicialmente, Rui Barbosa, ao difundir a doutrina norte-americana sobre as selfexecuting provisions e as not self-executing provisions, classificou as normas em autoexecutáveis e não auto-executáveis. As primeiras são normas imediatamente aplicáveis, uma
vez que regulam diretamente situações de que tratam. As segundas dependem de elaboração de
lei ordinária para que possam produzir efeitos nas relações sociais que regulam (MENDES,
2015).
Essa classificação foi superada na doutrina brasileira atual. Existe, hodiernamente,
normas constitucionais de eficácia plena, de eficácia contida e de eficácia limitada.
Em linhas gerais, as primeiras estão aptas a produzir todos os efeitos a que se
preordenam, disciplinando de imediato as relações jurídicas, pois contêm todos os elementos
8 Conforme lição de Holmes e Sunstein (1999, pp. 39-40): “A distinction is routinetly drawn between negative
rights and positive rights, or (what is often perceived to be the same thing) between liberties and subsidies. The
distinction gains its initial plausibility, perhaps, because it seems to track the politically more familiar contrast
between small government and big government. (…) Negative rights ban and exclude government; positive ones
invite and demand government. (…) Negative rights typically protect liberty; positive rights typically promote
equality.
9 Ainda Segundo Holmes e Sunstein (1999), nenhum direito é simplesmente um direito de ser deixado em paz
pelos agentes públicos. Todos os direitos reclamam uma resposta governamental afirmativa. Se direitos fossem
meras imunidades da interferência do governo, a mais alta virtude do governo (relativamente ao exercício dos
direitos) seria sua paralisia ou deficiente. Mas um governo deficiente não pode proteger as liberdades pessoais,
mesmo as que parecem completamente “negativas”.

necessários para fazê-lo. Estas equiparam-se às normas auto-executáveis. As segundas também
se caracterizam pela autoexequibilidade e aptidão para a produção dos efeitos que prevêm,
entretanto, ao contrário das primeiras, poderão ter sua abrangência restringida pelo legislador
ordinário. As últimas só produzirão seus efeitos após produção normativa dos poderes
constituídos, essa categoria divid-se, ainda, em normas de princípio institutivo, que contêm um
regramento geral, um início de estruturação de institutos, instituições, entidades e órgãos, e, em
normas programáticas que prevêem tarefas ou programas a serem implementados pelo Poder
Público (MENDES, 2015).
Note-se que, os direitos fundamentais a prestações – como é o caso do direito à saúde
- são, inequivocamente, antes de tudo, direitos fundamentais, caracterizando-se, dessa forma,
como normas imediatamente aplicáveis, nos termos do artigo 5º, §1º, da Constituição Federal
de 1988. Sobre o tema, Barroso (2008, p. 3) sustenta que “os direitos constitucionais em geral,
e os direitos sociais em particular, converteram-se em direitos subjetivos em sentido pleno,
comportando tutela jurídica específica”.
No plano dos direitos fundamentais prestacionais, como é o direito à saúde, Ramos
(2013), na mesma esteira, faz menção a direitos fundamentais originários e derivados. Os
primeiros estão contidos na norma constitucional e conferem aos seus destinatários pretensões
de exigir, de imediato, prestações materiais do Estado, ao passo que, os segundos, nos dizeres
de Sarlet (2015) cuidam de assegurar a possibilidade de participação em sistemas prestacionais
já criados pelo Poder Público, caso eles existam e na medida em que existem, com base no
princípio da isonomia, entendido como direito de igualdade e tendo como norte o princípio do
Estado Social.
Na prática, todos os direitos subjetivos elencados na Constituição - sejam eles
políticos, individuais, sociais ou difusos – são, em regra, direta e imediatamente exigíveis, tanto
do particular como do Poder Público, por intermédio das ações judiciais contempladas no
ordenamento jurídico pátrio. Por conseguinte, o Judiciário se destaca como Poder que tem papel
decisivo na efetivação dos preceitos constitucionais.
Com efeito, parte da doutrina, ao tratas das disposições constitucionais que dizem
respeito ao direito à saúde, entende este direito como direito social prestacional, inserto na
classe de normas de eficácia limitada de caráter programático. Barroso (2008), por exemplo,
pondera que o artigo 196 da Constituição Federal caracteriza-se como norma programática,

uma vez que o dispositivo preconiza que o direito à saúde é condicionado pelas
correspondentes políticas sociais e econômicas.10
Desta feita, o artigo 196 da Carta Política impõe obstáculo à concretização do direito à
saúde pelo Poder Judiciário quando ele não leva em conta o desenvolvimento legislativo sobre o
tema, bem como as políticas públicas implementadas pelo Poder Executivo, já que a própria
Constituição incumbe a implementação da saúde aos órgãos executores de políticas públicas.
Tal situação não exclui, contudo, a possibilidade de apreciação pelo Poder Judiciário
de pedidos que busquem prestações materiais de saúde, sejam eles individuais ou coletivos. Isto
porque, além do princípio da inafastabilidade jurisdicional plasmado na Carta Política, o direito
à saúde é, antes de tudo, um direito humano de cada cidadão, não sendo cabível, em um Estado
constitucional social, a ideia que nega ao cidadão um direito fundamental em nome de um saldo
positivo de satisfação coletiva.
Assim, é dever do Estado garantir o direito à saúde tanto à coletividade, como ao
indivíduo. Ambas serão fornecidas aos cidadãos, preferencialmente, através de políticas
públicas abarcadas pelo Orçamento, e disponibilizadas através do SUS, entretanto, quando não
for o caso, deverão ser garantidas mesmo que através de ações judiciais.
Nesse contexto, é salutar a lição de Mendes:
Constatando-se a existência de políticas públicas que concretizem o direito
constitucional à saúde, cabe ao Poder Judiciário, diante de demandas como as que
postulam o fornecimento de medicamentos, identificar quais as razões que levaram à
Administração a negar tal prestação. É certo que, se não cabe ao Poder Judiciário
formular políticas sociais e econômicas na área de saúde, é sua obrigação verificar se
as políticas eleitas pelos órgãos competentes atendem aos ditames constitucionais do
acesso universal e igualitário (MENDES 2015, p. 667).

O autor pondera ainda que, em havendo política pública relativa ao fornecimento de
determinado medicamento, mas sendo ela interrompida por problemas administrativos do órgão
competente – como por omissão do gestor em adquirir o fármaco, por exemplo – o administrado
não pode ser punido pela desídia administrativa, configurando então, direito subjetivo à
implementação dessa política pública relegada.
Nesse sentido, Scaff (2010) destaca que o direito à saúde pode ter, no caso concreto,
uma natureza dúplice: individual e social. O primeiro viés está em seu alcance individual, e é
usada como fundamento das várias ações individuais que buscam prestações materias; o
segundo, diz com a implementação de políticas públicas.

10 Segundo o artigo 196 da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Nessa esteira, Martin (2015) critica a concepção do direito à saúde apenas segundo seu
aspecto coletivo, ou seja, considerado apenas na implementação de políticas públicas
universais, já que isso significaria seguir a diretriz do utilitarismo clássico. Esta teoria defende
que a sociedade atenderia à exigência de justiça quando suas instituições mais importantes
estivessem planejadas de modo a conseguir o maior saldo líquido de satisfação, obtido a partir
da soma das participações individuais de todos os membros.
Essa maneira de encarar o direito à saúde, segundo a autora, contraria a concepção de
justiça de Rawls, já que em uma sociedade justa, as liberdades do cidadão são invioláveis e não
podem estar sujeitas à negociação política, nem ao cálculo de interesses sociais, pois:
A justiça nega que a perda da liberdade de alguns se justifique por um bem maior
partilhado por outros. O raciocínio que equilibra os ganhos e perdas de diferentes
pessoas como se elas fossem uma pessoa só fica excluído. (RAWLS, John, 1997, p.
30 apud MARTIN, 2015, p. 319)

Portanto, o direito à saúde hoje, no ordenamento jurídico brasileiro, tem um alcance
individual, como direito fundamental de cada cidadão ao mínimo existencial, que pode variar
de cidadão para cidadão, o que enseja na inexorável conclusão de que muitas vezes os cidadãos
carecerão de prestações não abarcadas pelas políticas públicas e que, ainda assim, devem ser
garantidas pelo Poder Público.
Além disso, o alcance individual da saúde gera um direito subjetivo às políticas
públicas implementadas pelo Poder Executivo, nesse ponto, adquire feições de um direito de
defesa face ao Poder Público, falando-se aqui, inclusive, da garantia de vedação ao retrocesso
social.
Apesar da discussão a respeito do mínimo existencial merecer amplo debate, este
artigo não tratará de aprofundar o tema, adstringindo-se à ideia de que não é possível estabelecer
um rol taxativo de prestações que configuram o mínimo existencial, uma vez que ele varia em
razão de vários fatores. A conformação do conteúdo do mínimo existencial requer:
Uma análise (ou pelo menos a possibilidade de uma averiguação) à luz das
necessidades de cada pessoa e de seu núcleo familiar, quando for o caso. Tudo isso,
evidentemente, não afasta a possibilidade de se inventariar todo um conjunto de
conquistas já sedimentadas e que, em princípio e sem excluírem outras possibilidades,
servem como uma espécie de roteiro a guiar o intérprete e de modo geral os órgãos
vinculados à concretização dessa garantia do mínimo existencial. (SARLET, 2008).

Além da dimensão individual, o direito à saúde tem um alcance coletivo que diz com
a implementação de políticas públicas e todo seu processo de planejamento, concepção e
execução, remetendo especialmente ao SUS.

CLÁUSULA DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL
É possível perceber que o direito à saúde, ao longo da história, passou a ser uma
preocupação dos Estados, constante das agendas governamentais, e, no Brasil, é assegurado em
nível constitucional. Todavia, a atuação do Poder Público para garantir o exercício de direitos
fundamentais, especialmente os sociais, é limitada pelos recursos financeiros.
Assim, tendo em vista o nível de proteção já alcançado pelos direitos sociais, e a
crescente problematica econômico-financeira no país, é salutar que se estabilize as conquistas
sociais para que elas não se percam em meio à crise econômica.
Essa ideia guarda estreita relação com o princípio da segurança jurídica que é da
essência do próprio Estado democrático de Direito. Além do que, a ideia de segurança jurídica
se vincula umbilicalmente à noção de dignidade da pessoa humana, uma vez que o cidadão não
pode estar sujeito ao alvedrio do Estado (SARLET, 2015).
Nessa esteira, é possível argumentar que vige hoje, com relação ao direito à saúde, a
proibição do retrocesso entendida como uma espécie de freio das limitações fáticas –
especialmente financeiras - do exercício efetivo desse direito fundamental. Isso porque as
limitações economico-financeiras não poderão justificar a supressão deste direito nem das
garantias relativas à ele sedimentadas até hoje.
Assim, a vedação ao retrocesso social é uma barreira de proteção conferida a esses
direitos também contra a discricionariedade do legislador ordinário, limitado que está à garantia
do exercício dos direitos fundamentais sociais.
Barroso (1996) defende que, por este princípio - que não é expresso, mas decorrente
do sistema constitucional - entende-se que se uma norma, ao regulamentar um preceito
constitucional, ou ao instituir determinado direito, faz com que ele se incorpore ao patrimônio
jurídico da cidadania, não podendo ser suprimido em sua totalidade.
Todavia, este princípio não é aceito de maneira unânime pois há quem diga que a essa
vedação sequer existe como categoria jurídico-constitucional, por se tratar de uma forma de
retirar os direitos sociais do regime geral que regula os limites e restrições de todos os direitos
fundamentais (SARLET,2015, p. 403).
Por outro lado, não há como desconsiderar que as dimensões da crise econômica e as
respostas reclamadas em cada Estado para esta problemática são diversas. Essas diferenças
abrangem, também, a intensidade de proteção conferida pelos Estados aos sistemas de
seguridade social, nele inserto a saúde.

Na doutrina constitucional portuguesa, com destaque para Canotilho, sustenta-se que,
após sua concretização em nível infraconstitucional, os direitos fundamentais sociais assumem
a condição de direitos subjetivos a determinadas prestações estatais e de uma garantia
institucional, fugindo, portanto, da esfera de disponibilidade do legislador.
Esta proibição de retrocesso decorre da concepção dos direitos fundamentais sociais
como direitos subjetivos, que assumem, inclusive, caráter de verdadeiros direitos de defesa
contra medidas de cunho retrocessivo, que tenham por objeto a redução ou destruição desses
direitos sociais (CANOTILHO, 1991 p. 131 apud SARLET, 2015, p. 307).
No contexto brasileiro, pesa contra o reconhecimento do referido princípio o fato de
que o objeto dos direitos fundamentais sociais não se encontra, via de regra, definido
constitucionalmente. E tampouco se determina sem a intervenção do legislador. Nesse cenário,
o legislador dispõe de liberdade de conformação, o que, por sua vez, englobaria a autonomia
para voltar atrás ou mesmo retroceder (SARLET, 2015).
O texto constitucional brasileiro não traz expressamente a ideia de um núcleo essencial
dos direitos fundamentais. Essa concepção decorre do modelo garantístico elegido pelo
constituinte. Assim, não impor limite à atividade legislativa, tornaria qualquer proteção
fundamental inócua (MENDES, 2015).
Portanto, o princípio do Estado democrático e social de Direito determina a existência
de um nível mínimo de segurança jurídica, que abrange a proteção da confiança na estabilidade
das políticas adotadas e a manutenção de um patamar mínimo de continuidade da normatividade
pátria, além de segurança contra medidas retroativas.
O princípio da dignidade da pessoa humana, por sua vez, exigindo satisfação por meio
de prestações positivas (em se tratando de direitos fundamentais sociais), impede a adoção de
medidas normativas ou políticas que fiquem aquém do patamar já sedimentado, o que se
confirma pela obrigação do Estado em garantir o maior nível de saúde aos cidadãos,11 ou seja,
suas ações devem ser no sentido de ampliar o gozo do direito à saúde, e não reduzí-lo.
Ademais, o princípio da máxima eficácia e efetividade das normas definidoras de
direitos fundamentais, plasmado no artigo 5º, §1º da Constituição Federal de 1988, impõe ao
Estado a adoção de medidas aptas a maximizar a proteção dos direitos fundamentais.
Uma interpretação sistemática dessas disposições doutrinárias e principiológicas
autoriza extrair a existência do princípio da vedação ao retrocesso no âmbito dos direitos sociais
O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, ratificado e internalizado pelo Brasil por
intermédio do decreto n. 591 de 1992 reconhece, em seu artigo 12, “o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível
de saúde física e mental”.
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e, notadamente, nas prestações materiais adotadas nesse sentido, especialmente com relação ao
direito à saúde.
Todavia, em se considerando que a proibição de retrocesso social não é uma regra
geral e absoluta, mas um princípio, como já asseverado, não se admite solução baseada na
“lógica do tudo ou nada”. Aceitam-se determinadas reduções no âmbito das conquistas sociais
em nível infraconstitucional, e encontra-se vedada a supressão pura e simples, resguardandose, sempre, o núcleo essencial desse direito fundamental (SARLET, 2015).
Inobstante, quando se trata do direito à saúde, a vedação ao retrocesso social permeia
toda atividade legislativa e administrativa construída para efetivar essa garantia constitucional.
Assim, o legislador deverá observar o patamar já sedimentado de garantias e em observância
ao princípio tratado neste tópico, o legislador ordinário não poderá simplesmente suprimir essas
garantias através de sua atividade normativa.
Todavia, em reverência à discricionariedade legislativa, a legislação pertinente poderá
ser alterada e, inclusive, retirar direitos sedimentados, desde que isso não importe em prejuízo
ao mínimo existencial a ser garantido pelo Estado à população. Não poderá, de igual modo
contrariar garantias constitucionais.
Com relação à atividade administrativa, a atenção se volta especialmente para a
escolha de quais medicamentos, tratamentos e terapias serão disponibilizados na rede pública
de saúde.
Nesse sentido, ao garantir que determinado medicamento estará disponível no Sistema
Único de Saúde, o princípio da vedação ao retrocesso impõe que, desde que haja a necessidade
de uso daquele fármaco, tratamento ou terapia por algum paciente, seu fornecimento não poderá
ser descontinuado pois importaria em prejuízo ao cidadão.
Cabe lembrar que essas listas de medicamentos podem ser alteradas e a Administração
Pública pode determinar a descontinuação do fornecimento de medicamentos, tratamentos e
terapias pela rede pública de saúde, desde que essa decisão não importe em ofensa ao direito à
saúde do cidadão. 12
Por derradeiro, a atividade legislativa e administrativa na busca da efetivação do mais
elevado nível de saúde, deverá oferecer não somente os meios de prevenção e tratamento de
doenças mais adequados, bem como os mais avançados e eficazes, especialmente na rede
pública de saúde.
A Lei 12.401/2011 (que dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do
Sistema Único de Saúde - SUS) estabelece, em seu artigo 19-Q que é atribuição do Ministério da Saúde a incorporação,
alteração ou exclusão de medicamentos, produtos e procedimentos nas políticas de fornecimento gratuito do SUS,
notadamente através dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT).
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CONCLUSÃO
Inicialmente a saúde era entendida como graça divina, e essa realidade perdurou por
longos anos devido à sua associação com a religiosidade. No continente europeu, contudo, os
gregos já segregavam as características divinas e mágicas das características fisiológicas do ser
humano e também das patologias de que tinham conhecimento, atribuindo-se o primeiro
conceito de saúde aos gregos da cidade-estado Esparta.
Após, mesmo com a disseminação da ideia do jusnaturalismo, e a gênese do ideario
de direitos humanos oponíveis aos governantes, a saúde ainda não estava presente nesta pauta
como direito do homem. Somente mais adiante, com o período de industrialização que se deu
na Europa, conhecido como Revolução Industrial, a saúde da população passou a ser uma
preocupação do governo, já que as industrias dependiam de mão-de-obra humana para a
continuação de suas atividades, e essa mão-de-obra deveria ser saudável.
Então ao fim da 2ª Guerra Mundial, com o surgimento da ONU e da OMS, a saúde
ganhou destaque como tópico de discussão no cenário internacional e foi aí que sedimentou-se
como direito humano.
No cenário brasileiro, ao tempo da vinda da Corte Portuguesa, ocorriam apenas ações
de combate à lepra, peste e controle sanitário de portos e ruas. Já entre os anos 1870 e 1930,
adotou-se o modelo “campanhista”, que apesar dos abusos, conseguiu controlar doenças
epidêmicas, inclusive, alcançando a erradicação da febre amarela na cidade do Rio de Janeiro.
Nesse período, em 1900, nasceu a Fundação Oswaldo Cruz, inicialmente concebida
para fabricar soros e vacinas contra a peste bubônica, no que obteve êxito, pois foi responsável
pela erradicação tanto a febre amarela quanto a peste bubônica na cidade do Rio de Janeiro.
Esse Instituto também foi determinante na criação do Departamento Nacional de Saúde Pública,
em 1920.
Nas décadas que se seguiram, iniciou-se a estruturação básica do sistema público de
saúde brasileiro que, agora, também realizava ações curativas, além das preventivas já
estabelecidas. Todavia, os serviços curativos de saúde eram muito restritos, na medida em que
eram oferecidos aos trabalhadores vinculados ao Instituto de Previdência de sua respectiva
categoria e que contribuíam para esse sistema.
Mais adiante, com a unificação dos Institutos de Aposentadoria e Pensão e a criação
do Instituto Nacional de Previdência Social, todo trabalhador urbano com carteira assinada era
contribuinte e beneficiário desse novo sistema, tendo direito a atendimento na rede pública de
saúde.

À nível constitucional, a matéria nunca recebeu especial atenção, sendo abordada
indiretamente pela Constituição de 1934, e tratada superficialmente na Carta de 1967. A
Constituição de 1988 alterou esse cenário, tratando minuciosamente do assunto e instituindo o
Sistema Único de Saúde, norteado pelos princípios da universalidade da cobertura e da
integralidade do atendimento.
Desde então muito se questiona com relação à sua efetividade em um nível prático,
pois apesar da preocupação normativa com o tema, a saúde pública brasileira, ainda hoje, está
aquém das expectativas dos cidadãos em termos de efetividade, o que, inclusive, culminou na
judicialização da saúde que nada mais é do que o exercício da prerrogativa do cidadão de
acionar o Poder Público exigindo a efetivação do direito fundamental à saúde em vista de suas
necessidades particulares não abarcadas pelas políticas públicas implementadas.
Em torno dessa discussão, sedimentou-se hoje que o direito à saúde no Brasil, tem
tanto um alcance social como um alcance individual. O alcance social está delineado no artigo
196 da Constituição Federal que garante que esse direito está condicionado às políticas públicas
governamentais. O alcance individual, por seu turno, se apoia na ideia de que o direito à saúde
é, antes mesmo de um direito social, um direito humano de cada indivíduo e deverá ser
implementado também nesse sentido, ainda que para isso o Poder Público tenha que ser
acionado.
Assim, se fala também em direito subjetivo do indivíduo ao mínimo existencial - que
varia conforme uma série de condições – e às políticas públicas já implementadas pelo governo.
Nesse ponto se admite a vigência do princípio da vedação ao retrocesso social, na medida em
que o governo, através de sua atividade normativa (aqui engloba-se tanto leis emanadas do
Poder Legislativo como atos normativos emanados do Poder Executivo), não poderá regredir
no nível de proteção conferido ao direito à saúde quando isso implicar em prejuízo ao cidadão,
haja vista a vinculação umbilical do direito à saúde com o direito à vida.
Todavia, esse princípio não é absoluto e há que se considerar a dimensão econômica
do direito à saúde, assim, admite-se a alteração da normativa concernente ao direito à saúde,
inclusive para suprimir prestações antes fornecidas, desde que o cidadão não fique prejudicado
com essa ação.
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RESUMO: Mais do que constatar a ineficácia social das declarações de direitos humanos –
assentados em sua caracterização abstrata – como instrumento de proteção da dignidade
humana, a proposta do trabalho é refletirmos a quem se refere os direitos humanos dos
principais marcos declaratórios dos mesmos. Assim, pensaremos acerca de quem são esses
‘humanos’ dos direitos humanos e quem tem “direito a ter direitos” (ARENDT, 1988). A
evolução linear do pensamento ocidental nos auxilia na organização de um arcabouço teórico
inicial dos fundamentos de direitos humanos, e contribui para levantarmos possibilidades de
novas perspectivas de ações políticas para efetivações e garantias desses direitos.
Palavras-chave: Marcos declaratórios, eurocentrismo, contra-hegemonia, decolonialidade.
SUMMARY: More than noting the social ineffectiveness of human rights declarations based on their abstract characterization - as an instrument for the protection of human dignity,
the purpose of this paper is to reflect on who refers to the human rights of their main
declaratory frameworks. Thus, we will think about who are the 'human' and 'non-human'
human rights and who has the 'right to have rights' (ARENDT, 1988). The linear evolution of
Western thinking helps us in the organization of an initial theoretical framework of the
foundations of human rights, and contributes to raise possibilities for new perspectives of
political actions for the realization and guarantee of these rights.
KEY WORDS: human rights, declaratory frameworks, eurocentrism.
INTRODUÇÃO
A história que nos é contada nas escolas, nos livros e na vida, é a história do povo
europeu, ocorrida no palco central do mundo. É usualmente um padrão acompanharmos a
evolução do pensamento ocidental ao longo da história, e compreendermos a origem dos
direitos humanos por meio dos marcos declaratórios convencionados como principais na
trajetória da humanidade. Assim, a História “geral” deve ser analisada como processos de
transformações e transições: Idade Média para a Idade Moderna, Contemporânea, etc; nesse
ínterim,em meados do século XVIII, o movimento Iluminista contribui com uma grande
transformaçãoda sociedade não somente daquele momento histórico, como continua a

influenciar o mundo até os dias atuais.
Portanto, somos ensinados a pensar sobre o contexto sócio-histórico em que o
Iluminismo se propagou na Europa do século XVIII. A partir das contradições que o antigo
regime e a lógica absolutista produziram na sociedade, essas ideias influenciaram o debate
filosófico do grupo de intelectuais imersos na excitação política deste período histórico.
A origem dos direitos humanos não seria diferente. A história do pensamento
filosófico hegemônico mundial nos é contada para contextualizar a ebulição do corpo social,
influenciada pelos anseios iluministas, que culminou principalmente na independência das 13
(treze) colônias norte-americanas (1776) e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
(1789) – principais marcadores declaratórios do surgimento desses direitos incorporadas a um
documento público.
As declarações de direitos em 1776 e 1789 foram ainda mais longes.
[...] abriram panoramas políticos inteiramente novos. As campanhas
contra a tortura e o castigo cruel seriam fundidas, a partir de então,
com toda uma legião de outras causas de direitos humanos, cuja
relevância só se tornou clara depois que as declarações foram feitas.
(HUNT, 2009, p. 114)

Trata-se, assim, de um trabalho que dialoga diretamente com a concepção hegemônica
de direitos humanos – assentada em sua universalidade – com as críticas acerca desta
universalização dos direitos humanos de matriz eurocêntrica. Mais do que a interlocução com
essas perspectivas teóricas, objetiva-se continuartentando desconstruir a ideia hegemônica de
direitos humanos como padrão único de pensamento para edificar uma abordagem que seja
decolonial de direitos humanos, e ainda, embasada nas experiências epistemológicas que
tenham o olhar do sul global.
Por isso, a contribuição desse artigo é fazermos reflexões iniciais que fazem parte de
uma pesquisa maior quepleiteia fazer um acúmulo bibliográfico de autoras/es que deem
contribuições para além das fronteiras epistemológicas ocidentais para fazermos
fundamentações de direitos humanos à luz de nossas culturas e mais aproximadas da nossa
realidade brasileira. Com isso, pretende-se acreditar nas potencialidades de sua dimensão
intercultural e nas possibilidades de resistência por meio da ação política para uma eventual
efetividade desses direitos.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O pensamento moderno liberal fortemente integrado ao texto das declarações, parte do
pressuposto de que os direitos naturais estão expressos nos fundamentos teóricos do ‘contrato

social’. Esses direitos consolidaram-se na modernidade, na medida em que os indivíduos
deveriam ser resguardados daquele Estado forte e controlador absolutista.
Hunt (2009) salienta a importância do Jusnaturalismo para o nascimento dos direitos
humanos. Teóricos contratualistas como John Locke, Thomas Hobbes e Jean-Jacques
Rousseau tiveram enorme influência sobre as declarações de 1776 e a de 1789, nas quais os
declarantes afirmavam estarem confirmando que os direitos naturais são inerentes aos seres
humanos, e que já existiam pela sua razão de ser; eram inalienáveis, inegociáveis e
indisponíveis, por isso efetivaram uma revolução na soberania.
Desta forma, quando se aproxima direitos humanos à concepção de direitos naturais
jusnaturalistas, significa que esses direitos se legitimam pelo fato do homem ser um ser
racional, dotado de racionalidade. A investigação pela dinâmica da razão, na perspectiva
críticade Kant, discorreu no pensamento da modernidade. Assim, estabeleceu-se que a razão
daria as diretrizes à humanidade por um progresso histórico.
A máxima “o ser humano é um fim em si mesmo” de KANT1 expressa fortemente essa
ideia da autonomia de ser e escolher por meio do exercício de sua racionalidade.
De acordo com a Declaração dos direitos do homem e do cidadão de 1789,
Artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o
próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por
limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o
gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela
lei.(Art. 4, 1789)

O cerne da liberdade do homem está em gozar de seus direitos naturais – à luz do ‘fim
em si mesmo’ kantiano – e seu limite é o exercício da liberdade do outro homem.
Para KANT (2007),a dignidade revela-se absolutamente individual e no insubstituível
valor daquilo que não tem preço, no que é imensurável. E por ser impossível dissociar a
autonomia para o exercício da racionalidade, isto se torna o motivo pelo qual apenas os seres
humanos revestem-se de dignidade, ou seja, esta corresponde a uma qualidade inerente ao ser
humano.
Assim, compreendemos que a liberdade deveria ser exercida por direito, mas também
pela capacidade individual de quem tivesse a oportunidade de exercê-la. Admitir a
historicidade desses conceitos de liberdade e direitos do homem nos faz refletir que as
declarações solenemente reconhecidas aparentemente não almejavam, em um mundo repleto

1

KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução de Paulo Quintela - Lisboa: Edições
70, 2007.

de relações subjetivas, garantir dignidade à toda pessoa humana existente na Terra.
A dignidade humana é uma ideia central que vai se moldando de acordo com o
momento histórico à qual está inserida. De acordo com João Cardoso Rosas (2014),
Em termos pré-modernos, a dignidade é a característica de quem ocupa uma
posição especialmente alta na escala social [..] Na Roma clássica, a dignidade
pertence às camadas superiores da sociedade. Nas sociedades do Antigo
Regime na Europa, a dignidade está fixada em função do nascimento [...]
transmitida ao longo das gerações, por parte dos estamentos mais altos, e
requerendo o respectivo respeito por parte dos demais. (ROSAS, 2014, pg.
171)

Porém, o conceito da dignidade foi ampliado na modernidade e estendeu-se à toda a
humanidade, numa perspectiva de estabelecer igualdade de dignidade aos homens. Rosas
(2014), indica que elas são confirmadas pelas revoluções liberais do século XVIII,
especialmente pelas declarações de direitos americana e francesa.
Apesar disso, percebemos o quanto essas declarações foram excludentes na realidade
da maioria dos indivíduos, entre eles escravos, apátridas, mulheres, minorias étnicas e
culturais, religiosas, etc, e que reivindicam essa igualdade de dignidade atualmente, posto que
ainda é objeto de grande desafio na contemporaneidade.
A filósofa Hanna Arendt (1988)questiona o fato de que ao terem sido definidos como
inalienáveis, os direitos humanos deveriam ser independentes de todos os governos. Porém,
sucedia que para os apátridas e as minorias étnicas em geral, não existia nenhuma outra
autoridade que confrontasse os abusos de poder do Estado para protegê-los. Assim, os
governos começaram a se opor à garantir direitos individuais àqueles que não fossem
nacionalistas e tivessem uma devoção à pátria. Isso serviu de pretexto para os contextos de
avanço dos discursos racistas, xenofóbicos e antissemitas a partir do século XIX na Europa.
Segundo Arendt (1988), desde então, os grupos de minorias étnicas começaram a
desenvolver campanhas de consciência grupal, exigindo direitos. Entretanto, encontravam
dificuldades na conquista de direitos, uma vez que não tinham experiências políticas
consistentes e em geral, os estadistas não levavam seus discursos a sério.
Desta forma, precisamos saber lutar pelo que nos garante dignidade individual e
quando esta entra em conflito de interesses com a dignidade coletiva, pois não vivemos
isolados, estamos envolvidos em relações diversas cotidianamente.
Segundo TAYLOR (1994, apud ROSAS, 2014, p. 174), a luta pelo reconhecimento da
igual dignidade é hoje em dia complementada pela vontade de reconhecimento da diferença
por parte das minorias culturais. Para este autor, a “política da diferença” é uma extensão da

procura moderna do reconhecimento que deve ser vista como complementar e não
contraditória face à “política da igual dignidade”.
Ao observarmos a forma como essas grandes proclamações de direitos foram
anunciadas, percebemos que eram caracterizadas por uma universalização de sujeitos, que é,
deveras desumanizante. Essa perspectiva é abordada pelo filósofo Edmund Burke2, que
acreditava no Estado como fonte única do Direito. Crítico aos direitos naturais propostos pelo
Jusnaturalismo, expressava que esses conceitos metafísicos se tornam produtos de um
discurso que não parte das relações concretas.
O Direito Natural se modificou em ser externo/objetivo e passou-se a ser um direito
natural subjetivo, ou seja, a capacidade ao qual o indivíduo possui de ser humano, e logo
após, de possuir direitos humanos. Contudo, sua essência e sua finalidade continuaram as
mesmas, ou seja, discurso de combate à opressão e contra a dominação.
Aproximando-se das concepções de Edmund Burke, o autor Costas Douzinas (2009)
compreende que as declarações universais de direitos humanos são uma “estupidez ao
quadrado”, contanto que estejam traduzidas na cultura e nas leis próprias de uma sociedade.
Assim, os direitos humanos são garantidos, mas também violados regionalmente, e não serão
planos metafísicos racionalmente estabelecidos que irão assegurá-los. Entretanto, se os
direitos naturais são locais, a sua crítica está no paradoxo de que só podem ocorrer a partir do
ponto de vista de uma universalidade não concretizada e não concretizável (DOUZINAS,
2009, p. 176).
Portanto, segundo ele, os direitos humanos jamais irão prosperar na prática, uma vez
que se referem sempre a um futuro aberto, representando um princípio utópico, mas que
direciona o nosso compromisso ético com o outro.(DOUZINAS, 2009)
Esta última tese, nos causa uma certa aflição, uma vez que estamos debruçados por
estabelecer uma fundamentação teórica para os direitos humanos. Parece não fazer sentido
decretar seu falecimento em tempos de proliferação de declarações, leis e tratados universais
que pretendem assegurá-los por meio da positivação sistematizada. Tratar os direitos humanos
como se estivessem falidos, é uma ideia paradoxal. No entanto, como Douzinas (2009, p.17)
afirma, “os direitos humanos têm apenas paradoxos a oferecer”.
Essas contradições estavam previstas pela perspectiva dialética de Karl Marx (2011),
já no século XIX, ao criticar os direitos humanos em seu viés jusnaturalista. Para o teórico, os
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“O primeiro trabalho filosófico de Burke no qual podemos encontrar os indícios iniciais 4 de sua crítica à
filosofia do direito natural é o discurso satírico A Vindication on Natural Society.” (CASSIMIRO, 2015, p. 3-4)

direitos humanos estão incluídos entre os direitos civis e não seriam dádivas de Deus e nem
mesmo do Estado, mas devem ser conquistados por meio da luta de classes. Era crítico à
lógica universalizante das declarações de direitos de 1776 e 1789, pois entende que se os
mesmos não são especificados, se referem às elites burguesas de uma sociedade, que já gozam
de privilégios, apartando-se os trabalhadores.
Badiou (1995) em sua filosofia crítica, também questiona o homem da
“Declaração dos Direitos Homem e do Cidadão” de 1789, por ser um homem abstrato,
baseado nos princípios da Razão e da Liberdade desenvolvido pela teoria Kantiana. Indica
que representam pretextos amoldados aos interesses de uma burguesia que se estabelecia
naquela sociedade e passavam a ser referenciados como desejo universal de todos os homens.
Marx (2011), em sua obra “18 de Brumário” estabelece uma crítica aos marcos
declaratórios, no sentido de que seriam declarações de direitos do homem burguês, feita por
eles e para eles. Em seguida, se deflagram as principais revoluções do século XVIII –
inglesas, americana e francesa – intituladas por ele de ‘revoluções burguesas’, em que por
meio delas a burguesia chega ao poder.
Esse era um período dialético em que a lógica absolutista desfavorecia política e
economicamente a burguesia, na medida em que pagavam altos impostos exigidos por reis
extremamente controladores. Acreditava-se que à luz das ideias de pensadores iluministas
como Rousseau, essas revoluções, trariam a soberania popular, uma vez que o rei absolutista
foi destituído pelo povo, a favor de uma democracia direta, em que este povo iria decidir o
futuro da sociedade ao ar livre, nas praças, diretamente. O que se viu foi a burguesia se
apropriando e centralizando o poder, deixando-se o povo fora do poder político e às margens
do processo democrático, ou seja, uma democracia somente entre burgueses.
Arendt (1988), também nessa mesma perspectiva, coloca que tanto a declaração
americana quanto a francesa corresponderam basicamente a uma defesa dos direitos liberais
de propriedade, uma vez que foi liderada por aristocratas e proprietários de terras que não
detinham o poder político.
Na concepção da filósofa, as declarações de direitos do final do século XVIII
significaram uma proteção necessária, uma vez que os indivíduos não estavam resguardados
de direitos humanos pelo Estado. Portanto, ela entende que os Direitos Humanos deveriam ser
invocados sempre que um indivíduo precisasse de proteção contra as arbitrariedades do
Estado. Contudo ela reconhece que, da forma como foram estabelecidos, os direitos humanos
remetiam a um ser humano muito abstrato e que se diluíam no meio do povo. Sendo assim,
ineficazes socialmente.

Não obstante, um de seus maiores paradoxos é definitivamente o fato de que o século
XX, apesar de ter sido aquele que sinalizou talvez o grande marco dos direitos humanos,
também foi o que demonstrou as suas maiores violações. A humanidade vivenciou mudanças
profundas em seu tecido social no século XIX, e especialmente no século XX – com a
ascensão de nacionalismos exacerbados e regimes totalitários – testemunhou-se a
intensificação da violência demonstrada pelas duas grandes guerras mundiais e as
perplexidades exibidas pelo holocausto.
Seguidamente à toda essa conjuntura de extremos, por intermédio da Organização das
Nações Unidas, começou-se a discutir em 1945 um novo processo declaratório – que de fato
se consolidou em seu texto final no ano de 1948 – ficando assim instituída a Declaração
Universal dos Direitos Humanos. Desta forma consagrou-se mundialmente como um dos
principais marcos históricos para a afirmação e garantia de direitos humanos, e com isso,
ressoaram os esforços humanos para promover a solidariedade e a paz entre os povos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todavia, 71 anos após esta proclamação de direitos, grande parte da humanidade não
tem esses direitos assegurados e nem sequer reconhecidos. Segundo Joaquin Herrera Flores
(2001),
Vivemos, pois, na época da exclusão generalizada. Um mundo onde 4/5 dos
habitantes sobrevivem no umbral da miséria; onde, segundo o informe do
Banco Mundial de 1998, à pobreza somam-se 400 milhões de pessoas por
ano, significando que, atualmente, 30% da população mundial vive
(sobrevive) com menos de um dólar por dia – afetando de modo especial as
mulheres – e 20 % da população mais pobre recebe menos de 2% da riqueza,
ao passo que os 20% mais ricos reservam 80% da riqueza mundial. Um
mundo onde, em razão dos planos de (des) ajuste estrutural, impõe-se o
desaparecimento das mínimas garantias sociais: mais de 1 milhão de
trabalhadoras e trabalhadores morrem de acidente de trabalho, 840 milhões
de pessoas passam fome, 1 bilhão de seres humanos não têm acesso à água
potável e são analfabetos (PNUD, 1996;FLORES, 2001, p.10)

Conforme destaca a pesquisadora Fernanda Bragato (2011, p. 30) “[...] distantes e mal
compreendidos, os direitos humanos têm encontrado enormes dificuldades de aceitação, o que
se reflete na baixíssima eficácia destes direitos”.
Os direitos do ‘homem’ e do ‘cidadão’ manifestos nas grandes declarações de direitos
são tão abstratos quanto inacessíveis e parecem estar muito distantes de nós. De que valeram
as declarações para os povos originários da América Central e do Sul? E para os africanos,
asiáticos? Ou seja, quem são esses sujeitos de direitos humanos, afinal?

É fato que a fundamentação dos direitos humanos padrão à que temos acesso foram
dispostas estabelecendo um ponto de partida inicial. Mas nós, pesquisadoras/es –do tema – do
sul global, precisamos ter um olhar crítico acerca dessa abstração à qual os sujeitos de direitos
humanos foram assentados: isso foi feito de maneira intencional?
Não sabemos. Mas compreendemos que essa universalização não humaniza, essa
abstração não inclui. A impressão que temos a partir da observação da evolução do
pensamento hegemônico, é que alguns sujeitos foram eleitos para serem contemplados pelos
direitos humanos. O viés eurocêntrico das declarações é reflexo de suas culturas, ações e
contextos históricos aos quais aqueles povos estavam inseridos. Foi feita por eles, e para eles.
Hunt (2009), intitula o seu 3º capítulo “eles deram um grande exemplo”, ao expor as
declarações de direitos. Será mesmo que os europeus e norte-americanos ‘deram o exemplo’,
posto que após proclamar declarações de direitos tão belas, provocaram graves violações aos
direitos humanos ao estabelecer práticas coloniais e subalternizar povos – da África, Ásia e
Américas Central, do Sul – no século XIX e maximizar as proporções da violência durante as
duas grandes guerras mundiais do século XX?
As principais potências europeias estabeleceram uma dominação política, econômica,
social e cultural sobre o continente americano, asiático e africano. Para crescerem
economicamente e acumular riquezas, dominaram e exploraram outros povos. Não são o
melhor exemplo para nós. Não acreditamos que essa forma de desenvolvimento de uma
sociedade deva nos inspirar. Comparações entre a realidade dos grupos sociais do sul global
com a dos países europeus e norte-americanos não são honestas, pois nestes existe uma
democracia que foi consolidadasobretudo às custas de dominação e subjugação de nossos
povos originários.
O que respaldava o pensamento no século XIX era que os grupos sociais que não
exerciam Direitos Humanos, não o faziam pelo fato de serem “atrasados” e incivilizados.
Dessa forma, tentam dar uma justificativa social e até mesmo científica para essa dominação,
sob o pretexto de levar avanços tecnológicos e de civilizar esses povos, pois comprovavam
cientificamente que estávamos em um estágio anterior de civilização – por meio da chamada
Eugenia “ bem nascidos”, os que não nasceram em berços bons, deveriam aprender com os
europeus.
Somos um povo subalterno. Temos nossos corpos e nossas mentes ainda sob o jugo da
dominação colonial, que estabelece que nossos povos à uma lógica de colonialidade do ser, do
poder e do saber (QUIJANO, 2005 apud BRAGATO, 2014).
A colonialidade do poder segundo o sociólogo Aníbal Quijano (2005apud

BRAGATO, 2014), encontra-se na perpetuação das estruturas de dominação desde o período
da colonização. No mesmo sentido, o filósofo Walter Mignolo (2008apud BRAGATO, 2014)
elucida que a colonialidade do poder é uma estrutura complexa que engloba o controle da
economia (que inclui desde a apropriação de terras e recursos naturais e inclusive a criação de
organismos internacionais); da autoridade (que inclui a imposição de formas de governo como
o Estado moderno e uma noção euro-estadunidense de democracia liberal); do gênero e
também da sexualidade (incluindo a concepção do conceito de mulher e a heterossexualidade
compulsória); do conhecimento e da subjetividade (incluindo a imposição de uma forma única
de produção e reprodução de saberes, deslegitimando outras cosmologias e epistemologias).
A realidade brasileira tem demonstrado uma baixa densidade de democracia.
Parecemos viver ainda em um período pré-moderno, sem termos conseguido constituir os
indivíduos, de fato,em cidadãos. Conseguimos, no máximo, constituir consumidores. Os
saberes emancipatórios podem contribuir para qualificar a defesa e a afirmação dos direitos
humanos para todas e todos, especialmente para os sujeitos que foram historicamente
afastados do perfil hegemônico de sujeito de direito.
Por isso, os exemplos mais adequados para nós são a própria história de resistência do
nosso povo, que mesmo mediante à lógica de perseguição e genocídio de civilizações
indígenas, escravização de negros africanos que aqui viviam, conseguiu conservar nossa
cultura, saberes e sobretudo a sobrevivência de nossos corpos. Nossas referências devem ser
as experiências de ruptura e resistências de nossos semelhantes africanos, asiáticos, e mais
ainda os latino-americanos.
Quais são as forças que estão mudando o mundo? As declarações de direitos tem sido
parte dessas forças? O que recuou e avançou em termos dos direitos humanos dos
subalternos? Estamos vivendo um período de ascensão do conservadorismo, em que os
direitos sociais estão recuando, principalmente entre sociedade de países com baixa densidade
de democracia. Esses direitos serão questionados sempre, pois tem custos à uma nação.
Porém, os direitos políticos também têm custos altíssimose, nem sempre são colocados em
‘cheque’.
A coletividade de um grupo social, em um dado momento histórico, deve interpretar
suas próprias culturas e promover organizações e ações políticas no sentido de estabelecer
seus próprios tratados.
Nós é que devemos estabelecer as normas às quais nós mesmos obedeceremos.
Portanto, cabe à nós mesmos resolver os desafios trazidos pelas consequências disso tudo.
Não podemos responsabilizar somente a política. Conforme a autora Hanna Arendt invoca,

devemos organizar a ação política, pois a igualdade e a liberdade, segundo ela, são sempre
artificiais. Para além de uma declaração, há que se fazer a organização política. Precisamos
estar envolvidos com as instituições, discuti-las, ratificá-las, se identificar com elas. Reafirmar
os pactos de nossa sólida uma constituição promulgada em 1988, e não basear direitos
humanos apenas à emancipação de um estado nação, mas sim, aos princípios de nossa
constituição.
Nessa conversa entre conjunturas históricas da evolução do pensamento e as ideias dos
novos discursos contemporâneos, entendemos que devemos construir uma concepção de
direitos humanos capaz de enfrentar a continuidade de ‘colonialidade do ser, do saber e do
poder’ tanto no Brasil, quanto de nossos semelhantes da periferia do mundo. E dessa forma,
colocar em foco essas disputas com as múltiplas formas de “ser humano” que por aqui são
experimentadas e igualmente negligenciadas.
Os “bem nascidos” em sua missão de civilizar nossos povos, alegavam que éramos
‘bárbaros’ ao estarmos em um estágio anterior de civilização. Entretanto, não sabiam eles que
só se é civilizado quando se admite a pluralidade e principalmente a existência do outro.
Tendo em vista a interculturalidade, precisamos relativizar as culturas e deixar que se
compreendam dentro de cada uma delas, se interpretem, conforme seus parâmetros de justiça
social e dignidade da pessoa humana.
Por fim, relembrando Douzinas (2009, p. 176), “quando os apologistas do
pragmatismo decretam o fim da ideologia, da historia ou da utopia, eles não assinalam o
triunfo dos direitos humanos; ao contrário, eles colocam um fim deles. O fim dos direitos
chega quando eles perdem seu fim utópico”.
Este é o verdadeiro fim dos direitos humanos, o seu fim utópico, a visão de um futuro
que ainda não chegou e que não vai chegar, mas que nos permite prosseguir e nos dá força
para resistir todas as vezes que somos subjugados e oprimidos. “O fim dos direitos humanos
assim como o fim do direito natural, é a promessa do ainda não”, da indeterminação da
autocriação existencial diante do medo da incerteza e das certezas inautênticas do presente”
(DOUZINAS, 2009, p. 384).
Direitos Humanos nunca nos foi dado, e nunca foi uma ideia acabada. É um ideal
aberto que está sempre em construção. Conseguimos algum parâmetro por meio dos tratados,
declarações, mas a prática exige um esforço maior para construirmos as outras possibilidades
por meio da coletividade.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo estabelecer uma reflexão sobre o papel hegemônico do
discurso contemporâneo sobre Direitos Humanos como condição para a despolitização da
política. A partir desse pressuposto se postula a atuação da religiosidade evangélica pós-cristã
brasileira como um agente não-hegemônico importante para tal despolitização da política e,
consequentemente, para a obstrução de uma contra hegemonia que permita a emancipação das
minorias segregadas no Sul Global.
Palavras-chave: evangelicalismo pós-cristão, hegemonia e contra hegemonia, despolitização
da política.
INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como objetivo apresentar a intima relação entre a concepção
hegemônica de Direitos Humanos e a perspectiva cristã liberal dos séculos XVIII e XIX.
Nesse sentido, se pretende fomentar uma perspectiva crítica dos direitos humanos entendidos
como parte de um processo civilizatório que se estendeu do Norte Global ao Sul Global
suprimindo aspectos importantes da vida e da existência desse Sul Global. Estabelecer uma
perspectiva crítica dos Direitos Humanos e da relação que o Cristianismo Moderno e
Contemporâneo estabeleceu historicamente torna-se fundamental para pensar alternativas
contra hegemônicas para os Direitos Humanos tanto quanto para a religiosidade
contemporânea, numa perspectiva intercultural.
Por esse motivo, este trabalho tratou a princípio de uma perspectiva históricofilosófica dos Direitos Humanos estabelecendo seus fundamentos. Nesse sentido, se buscou
compreender como o conceito de Direito Natural nos Jusnaturalistas Hobbes e Locke
contribuiu para a formação de uma nova percepção de indivíduo na sociedade europeia do
século XVII e XVIII. E, a partir dessa compreensão, se justificou a dominação do Estado
sobre a política. Em seguida, foi discutida a aproximação ou distanciamento da cosmovisão
cristã protestante. Por fim, foi apresentada de forma breve a apropriação que o

neoconservadorismo do evangelicalismo pós-cristão brasileiro3 tem realizado do debate sobre
Direitos Humanos.
Assim, o roteiro para o desenvolvimento deste artigo passa pela definição da
compreensão de Direitos Naturais e Direitos do Homem nas Revoluções Burguesas e nos
documentos revolucionários advindos destas. Também se discutiu a afirmação da perspectiva
hegemônica, salientando o debate da igualdade jurídica baseada no desejo individual, tal qual
proposto por Hobbes e Locke, como fundamental para a perspectiva emancipatória
hegemônica de Direitos Humanos. Assim, se lançou mão da definição dos conceitos de
perspectiva contra hegemônica e não hegemônica dos Direitos Humanos elaborados por
Santos (2014). Por fim, se destacou a convergência entre a perspectiva não-hegemônica dos
Direitos Humanos do evangelicalismo pós-cristão brasileiro para a consolidação do discurso e
das práticas de hegemônicas dos direitos humanos. Assume-se nesta reflexão que a
consequência da reprodução e perpetuação das práticas hegemônicas dos direitos humanos
seja a despolitização da política. Isto é, a ideia apresentada por Santander e Pimentel (2015, p.
40) onde os autores advogam que na modernidade o direito como campo disciplinar ganhou
importância central na política, pois expressa a única forma de reconhecimento social
possível. Isso legitimou e concretizou o empreendimento colonial europeu sobre países
latinos, ou de uma forma mais ampla no Sul Global, se constituindo como um instrumento
ideológico de legitimação e de normatização e controle da sociedade e das possibilidades de
expressão política das comunidades excluídas do Sul Global. A despolitização da política
seria, portanto, um fechamento ou estreitamento do horizonte político para novas práticas
emancipatórias, contrarias à perspectiva hegemônica, proveniente da ação livre dos diferentes
agentes.
Urge salientar que o governo Bolsonaro, que assumiu no início do primeiro semestre
de 2019, tem se apresentado como um governo de perfil conservador no âmbito das políticas
3

Termo se refere ao desenvolvimento das teologias antes classificadas por Mariano (2005) como neopentecostal.
Assim, o neopentecostalismo era caracterizado como: igrejas fundadas a partir dos meados da década de 1970,
incorpora aspectos mais liberais e mentos ascéticos e que se envolve em atividades empresariais, políticas e
culturais que antes eram rejeitadas pelas igrejas pentecostais. O tipo ideal evangelicalismo pós-cristão, aqui
referido apresenta uma radicalização e uma ruptura com o neopentecostalismo. A radicalização se dá por meio
da ênfase na participação política institucional que, a partir do início do século XXI, torna-se sinônimo do modo
como evangélicos pós-cristãos entendem e empreendem sua atividade de evangelização (antes entendida quase
exclusivamente como atividade de proselitismo religioso e que no novo ambiente inclui, sobretudo, a ocupação
de espaços de poder e autoridade na sociedade, constituindo-se assim como um projeto de poder), o que reforça a
teologia política fundamentalista cristã, cuja a hermenêutica se constrói também em contraposição à
hermenêutica da teologia da libertação católica, com frutos visíveis na política brasileira. A ruptura se refere à
expectativa de realização escatológica que no cristianismo católico medieval e na teologia luterana se projetava
para o futuro pós-histórico e que na teologia evangélica pós-cristã se dá dentro da história por meio da
transformação política da sociedade por meios dos valores propostos por estas igrejas

públicas defendendo pautas eminentemente morais para estas. Assim, tem buscado apoio nos
evangélicos, principalmente nas igrejas neopentecostais de maior vulto para legitimar suas
práticas e discursos. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos sob a orientação da
ministra Damares Alves tem apresentado uma inflexão das políticas públicas orientado
especialmente pela perspectiva religiosa neopentecostal.
REVISÃO DE LITERATURA
A hipótese que subjaz ao presente ensaio informa que o posicionamento
neoconservador do evangelicalismo pós-cristão brasileiro que apoia ao governo Bolsonaro
pertence a uma tradição não hegemônica com relação aos direitos humanos. Por
consequência, tal abordagem contribui para a judicialização da política na medida em que se
insere nesta reforçando ações e estratégias que se legitimam através de aspectos legais para
impor a moralidade por eles defendida a revelia do debate democrático.
O INDIVÍDUO COMO CERNE DO DIREITO NATURAL.
Para se obter uma melhor compreensão do que são os direitos humanos e de sua
prática contemporânea torna-se importante perscrutar, mesmo que de forma sucinta, a noção
do conceito de direito natural operada pelos filósofos jusnaturalistas, bem como pela
apropriação ocorrida neste conceito após o período revolucionário do século XVIII.
Assim, Douzinas (2009) destaca, sobretudo, a contribuição dada por Hobbes da
mudança na percepção sobre Direito Natural que inauguraria a modernidade. Segundo
Douzinas a compreensão medieval de universo, seguindo o fora estabelecido na Antiguidade
Ocidental, advogou pela existência de uma “hierarquia natural de esferas de ser” (2009, p.
89). Na filosofia política clássica o regime político legítimo dependia de uma característica
inata ao governante, qual seja, a capacidade de fazer o ajuste entre o ideal de bem e as
exigências e necessidades contingenciais em que estava inserido (DOUZINAS, 2009, p. 92).
Hobbes, por sua vez, subverte essa ordem ao transformar a perspectiva cosmológica
medieval numa antropologia que tem como cerne ordenador da sociedade o desejo individual
(DOUZINAS, 2009, p. 89). Hobbes empreende tal façanha ao enunciar que o Direito Natural
é: “a liberdade que cada um possui de usar seu próprio poder, da maneira que quiser, para a
preservação de sua própria natureza, ou seja, de sua vida” (HOBBES, apud DOUZINAS,
2009, p. 83). Assim, Hobbes enuncia uma distinção entre a lei e o direito diferente do que
existia na Antiguidade.
Segundo Douzinas (2009, p. 84) a mudança empreendida por Hobbes está na “fonte”

do direito. Na tradição aristotélica lei e direito são sinônimos, a fonte do direito e da lei é
aquilo que é anterior ao indivíduo. Douzinas assevera que, em essência, o valor da tradição é
preservado por Hobbes. Porém, destaca-se no autor que uma percepção de resolução justa não
será produzida pelo cosmo harmônico que era teologicamente defendido na Antiguidade,
antes o direito deriva exclusivamente da natureza de cada indivíduo, logo a resolução do
conflito acompanha a individualização do mesmo.
Douzinas insiste, portanto, que para compreender o ponto de inflexão da mudança de
percepção sobre o direito natural empreendida por Hobbes é necessário buscar, não na
comunidade política, mas no indivíduo isolado. Observar o indivíduo

conduz,

inevitavelmente, à dedução daquilo que é naturalmente lícito (DOUZINAS, 2009, p. 85).
Mas, apesar de emancipar a Razão da metafísica concedendo-lhe uma nova função
no contexto moderno, qual seja, guiar a consciência, ainda urge salientar que a compreensão
de Direito Natural defendida por Hobbes e aludida na citação do texto acima está em conflito
com a vida em sociedade tal como se entende ainda hoje. Tal afirmação indica uma dimensão
irracional da vida estruturada a partir do desejo que se torna fundamento da sociedade e da
política moderna.
Isto porque o próprio Hobbes argumenta que a própria Razão ao examinar a natureza
humana descobre o seu ardoroso rival, a saber, o já citado desejo. O desejo e o prazer
assumem um papel fundamental na teoria hobbesiana, argumenta Douzinas (2009, p. 86). É
assim, porque o homem passa a ser tratado como um agente da ação cuja motivação
inexorável é a busca pelo prazer, consequentemente a aversão ao sofrimento e à morte.
Quando Hobbes define o direito natural como “a liberdade que cada um possui de usar o
próprio poder...” ele está definindo tal direito como um traço ontológico do sujeito. “O novo
direito natural é “o poder de fazer qualquer coisa”, uma soberania ilimitada e indivisa do Eu”
que o define como ser (DOUZINAS, 2009, p. 86).
Significa também que o Direito Natural não é definido como desejo racional, antes é
um apetite que coloca o corpo em ação e que, com suas ações, concretiza sua existência no
mundo. Douzinas, portanto, define:
O ser não é mais a criação de uma primeira causa divina, tampouco se aproxima da
realidade como uma cópia de um original pré-existente. O homem é produtivo, sua
essência deve ser encontrada no seu “fazer” e no seu “movimento corporal”, ele se
torna o criador e a causa das ações e o outorgador de sentido a uma realidade
profana. O Eu como agente reconhece a si mesmo como o centro da tomada de
decisão com um poder que não se origina nem de emoções puras nem de inteligência
pura. O poder da vontade é único. Este poder encontra sua perfeita manifestação na
decisão. Ao finalizar a deliberação e tomar a decisão, o Eu desejante projeta a si
mesmo no mundo e se torna um agente Soberano (DOUZINAS, 2009, p. 87).

Por esta via, Douzinas sumariza a principal contribuição de Hobbes para a política
moderna. A saber, a entronização do sujeito como agente livre torna-se o mote da política e o
fundamento para a lei, bem como para o poder do Estado. O Direito Natural, sediado no
indivíduo é o mecanismo regulador fundamental da sociedade. O cerne do Direito Natural,
por sua vez, é a busca por satisfação (DOUZINAS, 2009, p. 88).
Antes de tratar propriamente dos desdobramentos para a afirmação do indivíduo
como sujeito da política, conforme apresentado acima, cabe ressaltar que Locke mantém estes
aspectos individualistas e volitivos firmados por Hobbes em sua própria filosofia política
liberal. Como lembra Douzinas:
Assim como Hobbes [para Locke] (...) ‘A natureza (...) depositou no homem um
desejo de felicidade e uma aversão à miséria; estes, na verdade, são princípios
práticos inatos’. O direito de buscar a felicidade é o único direito inato, ele vem
primeiro e funda a lei da natureza. (DOZINAS, 2009, p. 95)

Assim, no sistema filosófico lockeano observa-se a felicidade como Direito Natural
central. E tal conceito, de felicidade, é traduzido na prática como busca pela autopreservação.
Para se auto preservar o homem, além de controlar as forças superiores às suas deve
conquistar o mínimo para se manter, isto é, deve usufruir de propriedade. Logo, Locke
lançando mão do recurso da Natureza Humana e a associa ao conceito de Direito Natural, a
qual Hobbes também utilizara, e reconstrói a noção de Natureza Humana a partir de uma
observação à lei e dos direitos de propriedade (DOUZINAS, 2009, p. 96).
O direito à propriedade, como um Direito Natural, na teoria de Locke, remonta a
posse natural que cada homem tem do seu próprio corpo e suas habilidades. Segundo Locke,
assim como o homem se apropria dos alimentos para sobreviver, também deve se apropriar de
outros recursos. E a forma de apropriação legítima no Estado de Natureza se dá por meio do
trabalho que modifica a natureza. Quando o homem trabalha alterando a natureza projeta um
pouco de si no produto do trabalho fazendo com que esse produto se torne sua posse. Ao
trabalhar sobre a natureza o homem cria as formas lícitas de escapar a ela. Desta forma,
através do trabalho o ser humano cria as formas de escapar ao sofrimento e produzir um
prazer que conduz à felicidade. O homem, torna-se seu próprio artífice. Tal qual Hobbes,
Locke ao argumentar desta forma está projetando a noção de indivíduo e reformulando a
noção de Direito Natural (DOUZINAS, 2009, p. 96, 97).
Douzinas, salienta que com Locke assevera “a transição do Direito Natural e de
cosmos intencional para natureza humana foi concluída”. Para o autor, portanto, com Locke a
percepção de Direito Natural sedimentado na noção de individuo está sedimentada.
Esta filosofia do Direito Natural encabeçada por Hobbes e Locke, que é discutida tão

argutamente por Douzinas, talvez tenha sido um dos fatores contribuintes para a formação do
“espírito” individualista e romântico que Hunt diz ter se formado quase um século depois dos
autores discutidos.
Cabe ainda destacar a participação de Rousseau no debate sobre o Direito Natural
enquanto manifestação da vontade individual. O filosofo genebrino também celebra a
liberdade do homem no Estado de Natureza como parte intrínseca da experiência existencial
humana. Ele compartilha com os filósofos precedentes, Hobbes e Locke a noção de que a
autopreservação é a primeira lei da natureza a determinar o comportamento humano “Essa
liberdade comum é uma consequência da natureza do homem. Sua primeira lei consiste em
zelar pela própria conservação, seus primeiros cuidados são aqueles que deve a si mesmo”
(ROUSSEAU, 1978, p. 23). No entanto, segundo Rousseau, a finalidade do pacto social é a
restituição da liberdade perdida ao se entrar em sociedade (ROUSSEAU, 1978, p. 33) e por
essa via pressupõe uma sociedade democrática, que o poder executivo age como efetivador da
vontade geral que se realiza na política deliberativa formada pelos cidadãos (ROUSSEAU,
1978, p. 45). Assim, apesar de haver uma instituição executiva esta é limitada, e a política
enquanto campo de encontros e articulações das diferentes vontades ainda é mantido nas
interações dos cidadãos (ROUSSEAU, 1978).
Hunt lembra do papel dos romances epistolares na produção de uma cultura de
empatia que permitiu, por exemplo, pensar o Outro como um igual.
Os romances apresentavam a ideia de que todas as pessoas são fundamentalmente
semelhantes por causa de seus sentimentos íntimos, e muitos romances mostravam
em particular o desejo de autonomia. Dessa forma, a leitura dos romances criava um
senso de igualdade e empatia por meio do envolvimento apaixonado com a narrativa
(HUNT, 2012, p. 39).

Concordando com a autora, pode-se afirmar que os romances epistolares foram
apenas um dos fatores para consolidar a cultura da empatia que possibilitou o
desenvolvimento da ideia de igualdade que fundamentou as Revoluções do século XVIII.
Antecedendo esta produção literária e preparando o “campo cultural” observa-se a produção
filosófica que criou uma nova ordem jurídica centrada no indivíduo (HUNT, 2012, p. 39).
Tanto produção filosófica quanto produção literária, contudo, concorrem para formar a ideia
de indivíduo universal, portador de desejos e razões, que através da própria ação deve moldar
seu destino. A ideia de indivíduo possuidor de desejos, detentor de direitos naturais universais
e estes amplamente relacionados com a busca da própria satisfação, da própria realização
criou o anteparo jurídico necessário que mais tarde foi apropriado pela literatura. Esta
concepção passou a difundir este novo ideal de ordem na sociedade europeia. A sociedade

deveria se organizar a partir dos Direitos Naturais deste homem, abstrato, sequioso por ser
feliz.
O mais importante a ser frisado aqui é a ideia de que por ser um Direito Natural,
intrínseco à existência humana, esta busca por satisfação e felicidade não se restringe mais à
apenas uma classe, a um gênero ou à uma etnia. Esta ideia é anunciada como constituinte da
realidade. Portanto, a sociedade deveria se organizar a partir dela. A cultura literária discutida
por Hunt demonstra um outro fator, os Direitos Naturais não são apenas uma elucubração
racional de filósofos empedernidos. Eles passaram a habitar na estrutura relacional cotidiana
de diferentes pessoas permitindo que elas pudessem desenvolver uma empatia mínima uns
pelos outros, fazendo com que a violação de direitos, ou dito de outra forma, o estranho
destino das mulheres, por exemplo, fosse sentido mais vividamente por outras gentes
indiferente do seu gênero ou classe social (HUNT, 2012, p. 42, 58, 59).
A individualidade desejante seria, tanto para Hobbes quanto para Locke, a
característica comum compartilhada por todos os homens e que os torna iguais. É o direito
natural de agir em busca da felicidade e da satisfação que funda tanto a ideia de Direito
Natural quanto fundamenta a legitimidade de um contrato que funda a comunidade política
como legítima para determinar os limites da ação humana (DOUZINAS, 2009, p. 88 – 97). A
partir do século XIX ideia de direito tornou-se a gramática da emancipação humana, segundo
Santos (2014, p. 19), e tal desdobramento impede a formulação de novos horizontes para a
luta política dos grupos excluídos.
Perspectiva compartilhada por Santander e Pimentel (2015, p. 41).
de esta forma el pensamento jurídico moderno contendenciahaciael individualismo
también busca regular todo el mundo conocido a través de la óptica europea. La
institucionalización y consolidación de losderechos humanos conposteridad al
iniciodelproceso colonial entre Europa y América Latina da continuidad a esa lógica
evidentemente contradictoria de almodar uma relación universal em uma
Concepción individualista: es el universalismo jurídico individual, um
productodelderecho moderno, afirmado em el contexto de laexplotación colonial.

Segundo Santander e Pimentel, o resultado do contrato administrado pelo Estado é a
redução dos direitos em desejos e a institucionalização da violência como garantia dos
desejos, bem como a naturalização dos direitos dispostos pelo Soberano nos limites dos
poderes que o conformam. A partir deste último o direito moderno entende que por mais que
se use o discurso dos direitos naturais, os mesmos só se tornam realidade se constam nas listas
de garantia determinadas pelo Estado (SANTANDER; PIMENTEL, 2015, p. 41). Assim, a
ideia de política passou a ser articulada a ideia de consenso e ambas se tornaram ancoradas
nas ideias de indivíduo – abstrato e universal – e na ideia de Estado, portador do monopólio

legítimo da violência. Esta é a ideia de política e de direito que se forma e se torna
hegemônica no Norte Global a partir do século XVIII. Aqui observa-se, então, a consolidação
de uma perspectiva hegemônica de política e de Direitos tal qual discutida por Santos (2014).
A LEI E O ESTADO
Resta, por fim, uma última afirmação sobre os conceitos de lei e de Estado que se
tornam importantes para a política moderna. Hobbes e Locke, discutidos acima,
evidentemente observaram um problema lógico decorrente da afirmação do desejo como
fundamento da ação política e como cerne do Direito Natural.
Douzinas chama a atenção para dois problemas decorrentes da centralização do
desejo individual como fundamento do Direito Natural identificados e discutidos pelos
próprios autores. O primeiro problema é justamente o da igualdade referida acima. A
igualdade natural revelada no fato de todos desejarem torna também inegável que o desejo em
busca de satisfação só reconhece como limite a força que o impeça (DOUZINAS, 2009, p.
88).
Além disso, torna-se um problema justamente a incapacidade de o desejo distinguir
entre diferentes níveis de prazer e de dor e a partir daí associar a dor e a morte com valores
morais negativos, o mau, que deve ser combatido e exterminado. Bem como a associação do
prazer com o bem a ser buscado e privilegiado acima de qualquer coisa. Dito de forma
simples, a partir desse contexto a luta pelo prazer, entendido como uma luta justa pelo Direito
Natural, se generaliza e se estende a todas as relações humanas.
Assim, como Douzinas argumenta, Hobbes formula a teoria que legitima o
reconhecimento político do desejo e, consequentemente, do direito sobre o dever. “Quando o
indivíduo se torna o centro do mundo, quando o medo, o ódio e o amor são as únicas
finalidades, os únicos fins da ação cada um tem o direito à autopreservação e aos meios de
alcançá-la” (DOUZINAS, 2009, p. 88). O Direito Natural hobbesiano é a fonte donde emana
o caos e a desordem que clama por força disciplinadora. O desejo incontrolável é também o
cerne da guerra generalizada. Não é muito diferente em Locke. O Estado de Natureza é
marcado pelo conflito constante.
É a força insuperável do desejo que levará ao estabelecimento das leis civis. Na
lógica violenta do desejo incontrolável se (re)descobre a lei natural. A lei natural fora
anunciada por Hobbes como “o preceito ou regra geral, estabelecido pela razão, mediante o
qual se proíbe a um homem fazer tudo o que possa destruir sua vida” (HOBBES, apud
DOUZINAS, 2009, p. 84). E a lei natural trás a lume o limite do desejo, isto é, o desejo de

autopreservação que leva os indivíduos a considerarem a renúncia da própria liberdade em
busca da segurança que pode ser oferecida pela comunidade e pela sujeição contratual desta
ao Soberano (DOUZINAS, 2009, p. 89).
A paixão ilimitada no Estado de Natureza hobbesiano produz o Soberano ilimitado.
O Estado é, portanto, consequência indireta da preeminência do Direito Natural na forma
como formulado por Hobbes. Sem o impacto da consciência da igualdade universal
promovida pela noção do Direito Natural a elucubração de um Soberano todo poderoso
simplesmente se tornaria inviável. É o medo advindo da possibilidade de todos se destruírem
em busca do próprio Direito Natural que torna viável a criação do Estado soberano, do
Leviatã que possui poder irrestrito cuja soberania não pode ser perdida. A partir de então é o
Estado que se torna o único legislador sem necessidade de a nenhuma lei se sujeitar.
Segundo Hobbes, a lei civil é
Para todo súdito, constituída por aquelas regras que o Estado lhe impõe, oralmente
ou por escrito, ou por outro sinal suficiente de sua vontade, para usar como critério
de distinção entre bem e o mal, quer dizer, do que é contrário ou não ao sistema
(HOBBES, apud, DOUZINAS, p. 90).

As leis formuladas por este Estado, por sua vez, foram criadas para limitar a
liberdade natural dos indivíduos. Ao contrário do Direito Natural, são criações artificiais do
poder legislativo que impõe aos súditos as condições para a não violação da Lei Natural.
As leis civis são artifícios derivados das leis naturais, assistidas pela razão, que é
natural, e por isso capaz de alterar a natureza e ajustar a Natureza às circunstâncias da vida
social (DOUZINAS, 2009, p. 90). Assim, as leis civis adquirem um caráter de razão pública
do Soberano e podem mudar e evoluir adaptando-se à cada necessidade social e cultural.
Douzinas ainda assevera:
A lei natural não criou direitos de propriedade, pois a humanidade natural usufruía
comumente dos recursos antes do pecado, ao passo que, após o pecado a incerteza
em relação aos bens predominou. As leis civis são necessárias, portanto, à criação
dos direitos. Elas distribuem riquezas e criam direitos de propriedade adequados
(DOUZINAS, 2009, p. 90)

O Estado passa a ser o ordenador do poder soberano por meio das suas leis criando
as condições necessárias para a preservação da vida. Assim também, Locke argumentou em
favor da precedência da autopreservação sobre a busca da felicidade e por esse viés
argumentou que o único remédio para o conflito constante seria o estabelecimento de um
governo que impila ao abandono da naturalidade impulsiva do desejo e que tenha como
princípio supremo o poder emanado do povo para colocar todo povo sob a obrigação de
submeter-se à maioria e a ser pela maioria (DOUZINAS, 2009, p. 95).
Apesar de Locke se descolar do pensamento hobbesiano quanto à soberania do

Estado, para Hobbes o contrato social de submissão absoluto entre súdito e soberano, Locke
advoga por uma limitação à soberania estatal - à autopreservação deve restringir, logicamente,
o poder do estado – ainda assim, ambos convergem para a necessidade de se criar leis civis
que dirijam a sociedade na preservação do Direito Natural.
REVOLUÇÕES BURGUESAS E DOCUMENTOS CONSTITUCIONAIS.
A noção de Direito Natural deu início ao processo de individualização do processo
político no Ocidente, essa foi a premissa fundamental tratada na discussão precedente. Esta
ideia foi responsável por fundamentar a noção de um ser humano abstrato e universal. Um ser
humano que em essência é desejo. Assim, foi percepção justificação teórica que legitimou a
igualização jurídica e ontológica do homem na filosofia política do século XVII. Esta ideia foi
responsável também pelo processo que culminou no processo de judicialização da política.
Pois, se o que há de mais essencial no homem é o desejo incontrolável, então ante os conflitos
por aquilo que se deseja há de se criar uma força limitadora. A partir de então o Estado
enquanto monopolizador da violência se consolidaria como a via legitima de se impor as leis.
E as leis civis, bem como os direitos reconhecidos pelo Estado seria a única forma de se
expressar legitimamente no campo político. Esta se tornou, sem dúvidas, a via hegemônica de
fazer política.
Assim, as Revoluções Burguesas que inauguraram a modernidade no Ocidente
tornaram o mundo o reflexo do indivíduo idealizado pelo Direito Natural. Douzinas (2009, p.
100) afirma que tanto a Declaração Francesa quanto a Declaração de Independência dos
Estados Unidos consolidaram a perspectiva jusnaturalista da igualdade dos seres humanos.
Hunt salienta que os documentos produzidos a partir dessas revoluções tinham um
cunho declaratório, isto é, que denotavam uma mudança na soberania dos Estados abrigados
sob tais declarações (HUNT, 2012, p. 114). E a partir de tais declarações, portanto, os direitos
naturais discutidos pelos filósofos jusnaturalistas e que fundamentaram o pensamento
revolucionário, os sentimentos individualistas que motivaram a mudança em alguns
comportamentos da Europa do século XVII, estes deveriam ser o fundamento do governo
(HUNT, 2012, p. 116).
Assim, o que se segue após a consolidação formal dos Direitos Naturais por via
revolucionária é um crescente e constante “estatização do direito e da política”. Os
contemporâneos às revoluções burguesas e seus sucessores tinham razão ao declararem que
uma vez conquistada a consciência dos direitos conforme declararam por via dos atos
revolucionários tal consciência jamais deixaria de recrudescer.

Quando a autora apresenta, portanto, a luta pelos protestantes por reconhecimento e
participação política no novo Estado francês ela apresenta esse movimento histórico de
fortalecimento da percepção do direito no Estado Moderno. No entanto, indiretamente, Hunt
apresenta um segundo traço que passa a se desenvolver a partir de então, a necessidade do
Estado, enquanto instituição política monopolizadora da violência reconhecer e assegurar tais
direitos.
Os protestantes, como uma minoria religiosa, reclamam sua participação na estrutura
política francesa, como votantes e como representantes nas deliberações, uma vez que já
participavam ativamente como agentes econômicos. Antes da revolução francesa, relembra
Hunt “o status e os direitos de protestantes, judeus, negros livres ou mulheres eram
determinados, em grande medida, pelo seu lugar na grande rede de grupos que constituíam a
comunidade organizada” (HUNT, 2012, p. 151). A liberdade religiosa conquistada em
assembleia para os não católicos não incluía direitos políticos e, assim, rapidamente a questão
foi incluída no debate ao se informar que os não católicos estavam sendo excluídos das listas
dos votantes sob a alegação de que não haviam sido nomeadamente incluídos nos
regulamentos deliberativos e decisórios (HUNT, 2012, p. 152).
A defesa da inclusão dos não católicos, em especial dos protestantes – à revelia dos
judeus -, foi feita com base na argumentação do universalismo abstrato da declaração de
direitos francesa. Concretamente, tanto a inclusão dos protestantes, como o adiamento da
inclusão dos judeus, como minorias religiosas foi realizada por meio do Estado como meio
jurídico para o reconhecimento das lutas políticas que se desenvolviam naquele período
(HUNT, 2012, p. 153, 154).
Esta tensão, entre luta por reconhecimento na prática e reconhecimento pelo Estado
político iria somente se tornar mais intensa durante o século XIX. Segundo Arendt “durante
todo o século XIX, o consenso da opinião era de que os direitos humanos tinham de ser
invocados sempre que um indivíduo precisava de proteção contra a nova soberania do
Estado e a nova arbitrariedade da sociedade” (2012, p. 395).
A estatização do direito, contraria a sua universalidade, é parte do processo sócio
histórico de manifestação da repulsa à ideia de igualdade entre os homens. Tal manifestação é
apresentada como resultado da continua expansão dos direitos a minorias excluídas após as
Revoluções do século XIX. Hunt enfatiza que os movimentos nacionalistas do século XIX
foram uma reação à crescente igualdade de direitos desencadeada pelos processos
revolucionários (HUNT, 2012, p. 184). Assim, o movimento de universalização da igualdade,
pela via do direito ganhou força sendo ressignificado como parte de uma política estatal. Quer

dizer, o sentido de direito natural ligado ao ser do homem perdeu a força. A percepção de
política como produto das relações conflitivas numa sociedade cedeu lugar à percepção de
política como a via regulada pelas leis promulgadas pelo Estado. Esta se tornou a via
hegemônica da política nos séculos XIX e XX.
Arendt (2012, p. 406) ressalta que no século XX o homem se emancipou da natureza
como o homem do século XVIII teria se emancipado da história por meio do Direito Natural.
A história e a natureza se tornaram separadas e indiferentes à sociedade humana no sentido de
que o homem em seu fundamento não pode ser compreendido e/ou explicado por nenhuma
das duas. Para Arendt, no decorrer do século XIX e início do século XX a humanidade,
enquanto ideia reguladora, assumiu um papel que antes fora atribuído pela Natureza ou pela
História. A partir de então o direito de ser reconhecido como cidadão, ou o “direito de ter
direitos” deveria ser garantido pela própria humanidade.
Tal ideia, argumenta Arendt, transcende as organizações internacionais e a lei
internacional moderna. Para que tal concepção, de humanidade como reguladora do direito se
efetive torna-se necessário, a formulação de uma concepção de lei que identifique o direito
com a noção do que é bom partindo, portanto, para medidas absolutas centradas na
humanidade como um critério regulador da “bondade” a ser aplicada (ARENDT, 2012, p.
407).
No entanto, o que se percebe, segundo Arendt, no desenvolvimento histórico do
século XIX foi o acirramento das tensões étnicas quanto ao reconhecimento da cidadania e
uma gradual, porém, decisiva, afirmação do Estado político como regulador do direito e como
único apto a resolver os conflitos sociais e garantir os direitos a seus cidadãos. Essa torna-se a
perspectiva hegemônica na modernidade e se perpetua contemporaneamente, apesar dos
questionamentos que passaram a se formular durante o final do século XX e início do século
XXI.
HEGEMONIA, CONTRA HEGEMONIA E NÃO-HEGEMONIA.
Torna-se necessário aqui destacar o significado de hegemônico, não-hegemônico e
contra hegemônico na forma em que é utilizada neste artigo. A acepção dos conceitos
supracitados também segue a compreensão típica ideal formulada por Santos. Assim, é
hegemônico todo discurso e prática que se impõe e é experimentado como a única forma de
experiencia legitima do mundo. A hegemonia se constitui como um “feixe de esquemas
intelectuais e políticos que são vistos pela maioria como naturais e como os únicos possíveis”
(SANTOS, 2014, p. 33).

Santos, lembra que durante o século XVIII os Direitos Humanos compunham os
discursos que legitimavam os processos revolucionários e foram parte de sua linguagem.
Segundo o autor, durante o século XIX o discurso deixou de ser parte do imaginário
revolucionário e passou a se tornar hostil a qualquer ideia de transformação revolucionária da
sociedade (2014, p. 20). Arendt expõe com brilhantismo esse processo.
Como já se aludiu anteriormente, a autora salienta tanto a reação conservadora
representada por Burke quanto o pangermanismo e o pan-eslavismo como reações violentas e
sintomáticas da perspectiva da igualdade ontológica e jurídica do ser humano. A partir daí
Arendt também passa a demonstrar o fechamento do horizonte político por vias cada vez mais
reguladas por elites e menos acessível à um ambiente propriamente democrático. É nesse
ambiente político que se desenvolve o conceito do apátrida moderno, o ser sem direitos
porque não tem nacionalidade definida, portanto, sem qualquer garantia de fato assegurada
(ARENDT, 2012, p. 398). O apátrida na política moderna é a consolidação da perspectiva
hegemônica do direito garantido pelo Estado como única via de realização política, isto é, do
que foi considerado nesse trabalho a despolitização da política.
O conceito de contra hegemonia em Santos, por sua vez, implica no resultado de
um trabalho ou um conjunto de trabalhos organizados para mobilizar intelectual e
politicamente a sociedade contra a corrente de práticas e ideias naturalizadas. O contra
hegemônico visa desacreditar os esquemas e estratégias hegemônicas e fornecer alternativas
de futuros e possibilidades (SANTOS, 2014, p. 33). A contra hegemonia visa especificamente
o combate às desigualdades de poder e a construção da autoridade partilhada.
Mas, como lembra o pensador lusitano, o binômio hegemônico x contra
hegemônico não cobre todo o campo de possibilidades, antes, em alguns contextos, surge o
não-hegemônico como possibilidade de pensamento e atuação. O não-hegemônico expressa as
atuações sociais que resistem à algumas formas hegemônicas de dominação, no entanto, o
não-hegemônico não tem como objetivo substituir as formas de dominação existentes por
outras que combatam a desigualdade, tampouco em construir uma autoridade compartilhada
como se delineia no horizonte epistêmico e prático do pensamento contra hegemônico. Antes,
o pensamento não-hegemônico contribui para agravar as desigualdades políticas e sociais bem
como atua para a perpetuação da autoridade tradicional (SANTOS, 2014, p. 35).
EVANGELICALISMO PÓS-CRISTÃO E PERSPECTIVA NÃO-HEGEMONICA DO
DIREITO.
No sentido de ações não-hegemônicas que se organizam as posturas evangélicas

pós-cristãs contemporâneas. Para torná-las mais claras basta apresentar os posicionamentos da
ministra Damares Alves, atual ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em
entrevista a um site do Rio Grande do Norte, o Expresso nacional declarou que: "Como eu
gostaria estar em casa, toda tarde numa rede, me balançando e o meu marido ralando muito,
muito, muito para me sustentar e me encher de joias e presentes. Esse seria o padrão ideal da
sociedade" (EXPRESSO NACIONAL, 2019). Ainda ao mesmo site declarou que "As
feministas [estão] levantando uma guerra entre homens e mulheres". A ministra ainda
declarou que feministas não gostam de homens e que tal fato se dava em função de serem
feias. E que apesar de o Estado ser laico "essa ministra é terrivelmente cristã" (BRASIL 247,
2019). A pasta presidida por Damares Alves ainda convidou no dia 27/03/2019 a deputada do
PSL Ana Carolina Campagnolo para palestrar em painel sob o tema "As Armadilhas do
Feminismo" em evento que "comemorava" o "mês da mulher" (MARTINELLI, 2019).
Também o Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, ou do exministro da educação do Brasil, Ricardo Vélez Rodríguez ou seu sucessor Abraham
Weintraub, para citar apenas alguns dos ocupantes de cargos públicos no executivo – sem
incluir a bancada evangélica conhecida como bancada da Bíblia ou o próprio presidente Jair
Bolsonaro que só recentemente se aproximou desse público, o que levanta questionamento se
sua aproximação se deu por conta de fins políticos eleitoreiros – que se posicionam a favor de
pautas políticas diretamente ligadas aos interesses e às bandeiras dos evangélicos pós-cristãos.
Pautas como luta contra a legalização do aborto, não reconhecimento do movimento e das
reivindicações da causa LGBTI, defesa do ensino do criacionismo cristão nas escolas
públicas, estigmatização dos movimentos indígenas, negros e feministas e desregulação do
mercado.
As pautas defendidas por esses atores são em vários aspectos contrárias ao
processo hegemônico de consolidação dos direitos humanos e da política democrática na
forma que vem se consolidando no último século. Eles questionam a legitimidade da
liberdade sexual da mulher e o reconhecimento social das uniões homoafetivas, por exemplo.
A maior parte dos apoiadores desses agentes no legislativo e no executivo, que
agora clamam por uma cadeira também no judiciário, legitimam suas ações e utilizam o
discurso da igualdade jurídica e do direito garantido pelo Estado como lócus de suas ações.
Estes agentes políticos pautam suas declarações e atitudes a partir de um discurso singular de
defesa da democracia, da vida e dos direitos humanos. Deslegitimam, por meio de uma
hermenêutica singular, a ação de Organizações Não-Governamentais, de instituições
internacionais e de movimentos sociais e utilizam o aparato legal para ganharem campo e

força político-social.
Por essa via questionam, como se dizia anteriormente, a agenda hegemônica dos
direitos humanos, porém, não estabelecem uma contra hegemonia, antes, contribuem para a
manutenção da exclusão das minorias sociais e para a ascenção de uma autoridade calcada no
tradicionalismo fundamentalista conservador cristão (SANTOS, 2014).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O método empregado para a coleta de informações e para a construção do
presente texto foi o da pesquisa bibliográfica. Deu-se especial atenção aos livros de história
do direito e filosofia do direito.
Ainda há o que se discutir sobre características que constituem o discurso
hegemônico dos direitos humanos. Também se torna necessário refletir sobre a viabilidade de
uma política totalmente aberta onde todos os indivíduos devem participar na tomada de
decisões constituindo maior legitimidade para a política institucionalizada. Porém, Santos
argumenta que, apesar dos avanços no campo do reconhecimento o discurso hegemônico
sobre os direitos humanos não tem contribuído para a emancipação dos excluídos no eixo do
Sul Global. Daí a necessidade de discursos e práticas contra hegemônicas vindas inclusive das
diferentes religiosidades.
No entanto, o que se tem constatado, principalmente com o crescimento da
atuação política do público evangélico pós-cristão brasileiro é a critica as pautas
emancipatórias promovidas pelo discurso hegemônico dos direitos humanos ao mesmo tempo
que age para reproduzir a dominação já estabelecida na sociedade brasileira.
CONCLUSÕES
Esse artigo apresentou e articulou os conceitos de: hegemonia dos direitos
humanos, despolitização da política e evangelicalismo pós-cristão. A partir daí provocou a
reflexão sobre a complexa dinâmica entre a efetivação dos direitos humanos na prática
política contemporânea deixando aberta para novas reflexões as possibilidades de uma
abordagem contra hegemônica dos direitos humanos que revitalizem a política como espaço
de encontro, conflito e formação de novos entendimentos. Essa normatização do
direito/reconhecimento, e consequentemente da política, contribui para o que foi tratado aqui
como despolitização da política que é a matriz prática da perspectiva ideológica hegemônica
dos direitos humanos. Um fechamento do horizonte político para novas práticas
emancipatórias proveniente da ação livre dos diferentes agentes.Nesse ambiente, no contexto

brasileiro, nos últimos vinte anos se viu a formação a ascenção do público evangélico póscristão à vários cargos de autoridade e poder político. O público evangélico pós-cristão
constitui uma perspectiva não-hegemônica do discurso dos direitos humanos, posto que
contestam a legitimidade de direitos sociais e políticos ligados a minorias sociais, porém, não
contribuem para propostas emancipatórias e libertarias. Por essa via, tornam-se perpetuadores
de um sistema de exclusão, por questionarem a perspectiva hegemônica e não participarem da
luta por ampliação da inclusão e da democratização dos direitos.
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RESUMO
O presente trabalho investiga a contribuição da invenção do sujeito de direitos moderno,
como categoria teórica, para a formulação e instrumentalização dos significados jurídicos,
notadamente os de direitos humanos. Por meio do estudo histórico-filosófico, buscou-se trazer
à baila como a elaboração da subjetividade racional do homem se transpôs à técnica jurídica
de reconhecimento e formalização de direitos, sendo o sujeito jurídico o mediador das
questões morais e sociais da normatividade. Pela revisão teórica qualitativa, foi possível
identificar na cultura jurídica ocidental um momento de reescrita das fontes e finalidades das
normas, quando o homem objeto e destinatário das leis da autoridade comandante é
transformado em sujeito individualizado, livre e soberano capaz de definir a discursividade
legal dentro de uma estrutura estatal racionalmente organizada. Dessa forma, o sujeito de
direitos enquanto invenção teórica torna-se categoria que operacionaliza a formalização de
características identificadoras do humano pelo Direito, atribuindo significados concretos a
demandas morais e sociais. Ademais, o constructo da subjetividade jurídica na modernidade
muniu, especificamente, a luta por direitos humanos com uma poderosa elaboração capaz de
articular significados com consequências ontológicas sobre a normatividade, como a
ampliação de direitos.
Palavras-chave:Teoria dos direitos humanos. Humanismo jurídico. Ontologia dos direitos.
Subjetividade jurídica.
RESUMEN
El presente trabajo investiga lacontribución de lainvencióndelsujeto moderno de losderechos, como
categoría teórica, para laformulación e instrumentalización de los significados legales, en particular los
de losderechos humanos. A través delestudio histórico-filosófico, buscamos sacar a la luz
cómolaelaboración de lasubjetividad racional delhombre se transpuso a la técnica legal de
reconocimiento y formalización de derechos, siendoelsujeto legal el mediador de los problemas
morales y sociales de lanormatividad. A través de larevisión teórica cualitativa, fueposible identificar
enla cultura jurídica occidentalun momento de reescritura de lasfuentes y propósitos de las normas,
cuandoelhombre objeto y receptor de lasleyes de laautoridad dominante se transforma enunsujeto
individualizado, libre y soberano capaz de definir ladiscursividad legal enel interior de una estructura
estatal racionalmente organizada. Así, elsujeto de losderechos como invención teórica se convierteen
una categoría que operacionaliza laformalización de las características de identificación humana por
ley, asignando significados concretos a las demandas morales y sociales. Además, laconstrucción de
lasubjetividad jurídica enlamodernidadproporcionóespecíficamente a la lucha por losderechos
humanos una elaboración poderosa capaz de articular significados conconsecuencias ontológicas sobre
lanormatividad, como laextensión de losderechos.

Palabras clave: Teoría de losderechos humanos. Humanismo jurídico. Derechos ontológicos.
Subjetividad jurídica.
1. INTRODUÇÃO
O propósito da pesquisa é problematizar se a invenção do sujeito de direitos moderno é
decisiva na formulação e na instrumentalização dos significados jurídicos, especialmente os de direitos
humanos. Considera-se, para tanto, que o “homem razoável”, figura central no raciocínio jurídico
ocidental (DOUZINAS, 2009, p. 245), nascido livre e dotado de razão, na verdade é uma construção
frágil e limitada que repousa nas instituições (SUPIOT, 2007, p. 04). Dessa forma, para compreender
alguns dos desafios morais e sociais que dão sentido à técnica jurídica até hoje, é preciso aprofundarse no exame da invenção do sujeito de direitos no contexto moderno do racionalismo jurídico.
Essa discussão é importante na medida em que permite meditar sobre os fundamentos do
Direito, considerando que ele “não é revelado por Deus, nem descoberto pela ciência, é uma obra
plenamente humana, da qual participam aqueles que se dedicam a estudá-lo e não podem interpretá-lo
sem levar em consideração os valores por ele veiculados” (SUPIOT, 2007, p. XXIV); bem como
guarnece de instrumental argumentativo aqueles que se engajam na defesa da existência humana
garantida pelo arsenal linguístico dos direitos humanos fundamentais.
Para alcançar esse fito, a pesquisa é teórica qualitativa utilizando do aporte filosófico,
visando “descobrir os momentos constitutivos de uma invenção conceitual”, contando também com a
abordagem histórica, vez que essa construção “foi feita na história de uma corrente doutrinária
particular”, qual seja o liberalismo (ZARKA, 1997, p. 12). A investigação também tem o caráter
jurídico, ao buscar identificar os lugares da verdade legal, postulados e socialmente postos (SUPIOT,
2007, p. XX e XXII).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Foi na Modernidade “que o mundo foi subjetivado”(DOUZINAS, 2009, p. 193). As
transformações dos esquemas e das categorias até então pertencentes à filosofia foram transpostas para
o jusnaturalismo antropologizando-o (GOYARD-FABRE, 2002, p. 40), outrossim, tornando o homem
racional o “verdadeiro princípio, fim e motor do direito”(MARQUES, 2009, p. 102).
Dessa reescrita das fontes e finalidades da normatividade, o jusnaturalismo passa a ser
qualificado por “racionalista”, surgindo a tradição jurídica que perdura desde então. O jusracionalismo
representou a elevação do homem de objeto, simples destinatário das normas do Estado, à posição de
Sujeito (MARQUES, 2009, p. 102). Com este termo renovado, a cultura jurídica ocidental fez de cada
homem uma subjetividade, a “vincular as dimensões biológica e simbólica constitutivas do ser”. O
Direito, nesse contexto, foi a linguagem responsável por ligar “a infinitude de nosso universo mental à
finitude de nossa experiência física, cumprindo em nós uma função antropológica de instituição da
razão” (SUPIOT, 2007, p. X).

Como uma invenção, o sujeito de direito é uma construção das obras filosóficas e
jurídicas mais importantes do século XVII, que operaram, por etapas sucessivas, durante uma longa
elaboração histórica em que tradições cruzaram-se entre si, produzindo um novo artefacto, uma
representação simbólica do homem, partindo de sua própria subjetividade racional (ZARKA, 1997, p.
29; SUPIOT, 2007, p. XI).
2.1 As contribuições da Filosofia
Hoje, “ser sujeito é uma experiência ou um fenômeno familiar a qualquer ser humano”,
tanto é que subjetividade e individualidade são tomadas corriqueiramente como equivalentes.
“Filosoficamente, porém, essa familiaridade consigo mesmo é um dos problemas mais difíceis e
nebulosos com que a tradição filosófica – sobretudo na Idade Moderna – já se defrontou” (BICCA,
1997, p. 183).
Na modernidade, a tendência geral foi afirmar a subjetividade como princípio de
dedução do mundo, tanto que o termo “subjetividade” passou a ser paradigma identificado com a
racionalidade filosófica (BICCA, 1997, p. 146 e 169). A ideia de sujeito “desenvolveu-se nos textos
dos pensadores que estavam plenamente conscientes da discussão maior, ligada à definição do
conceito de homem como ser de direito” (ZARKA, 1997, p. 18).
Para entender como o sentido atribuído à noção filosófica de sujeito foi capaz de
revolucionar o pensamento ocidental, é preciso fazer um breve esforço histórico sobre a gênese do
termo “sujeito”. Do grego hypokeimenon fez-se a tradução latina subjectum, cujo significado filosófico
principal era o de “o que está na base ou por baixo, o que porta ou é suporte de, daí ser traduzido
também como ‘substrato’ ou até por ‘substância’” (BICCA, 1997, p. 146).Correlatamente, outro termo
etimologicamente relacionado surgiu em Roma, o subjectus, tendo sido o cristianismo responsável
pela redefinição do sujeito. Esse termo refere-se à sujeição, à submissão e à hierarquia, “significando
que alguém está sujeito ao poder ou ao comando de um superior, um governante ou soberano”. Na
história política, afirma-se que o subjectus teve prioridade sobre a trajetória filosófica do subjectum,
pois antes de o sujeito ser tratado como autoconsciência, ele era tratado como ser subordinado ao
comando de uma autoridade (DOUZINAS, 2009, p. 225-7).
Foi, no entanto, “quando o rei e o Estado absoluto deixaram de ser os representantes da
ordem divina”, o momento histórico em que a crença no sujeito dependente do poder absoluto de outro
ser humano foi minada, abrindo espaço para as considerações do subjectus livre e legalmente
protegido (DOUZINAS, 2009, p. 229).
Assim, há uma espécie de consenso entre os historiadores da filosofia em localizar o
início das considerações sobre a subjetividade no século XVII, sendo Descartes considerado o nome
dessa inauguração, selando “o destino da moderna concepção de racionalidade ou de razão como
articulada profunda e necessariamente com o conceito paradigmático de subjetividade” (BICCA, 1997,
p. 145, 155).

Diante as mudanças pelas quais o mundo passava, a solução cartesiana foi transferir o
ponto arquimediano, como critério de movimento da realidade, “para dentro do próprio homem,
escolher como último ponto de referência a configuração da própria mente humana, que se convence
da realidade e da certeza dentro de um arcabouço de fórmulas matemáticas produzidas por ela mesma”
(ARENDT, 2007, p. 297).
Desse modo, a fórmula que bem “sintetiza a empresa iniciada por Descartes é: deixar de
lado todos os pressupostos e partir somente do puro pensar”, do exercício da introspecção. E é por isso
que se diz que “com Descartes, o filosofar entra finalmente na esfera ou no terreno que lhe é
apropriado. A partir daí ‘subjetividade’ passa a remeter obrigatoriamente a conceitos como Eu,
consciência e consciência de si” e então a subjetividade torna-se “acessível por meio de uma
autocertificação de cunho intelectual ou espiritual” (BICCA, 1997, p. 155-6)
Assim,na época de Descartes ocorreu“a transição para um novo nível de
autoconsciência”. Antes, os homens viam-se como parte de um universo de criação divina, e, por isso,
até então “as questões que lhes importavam diziam respeito a algo que, em princípio não podia ser
descoberto pela observação, com a ajuda dos órgãos sensoriais, nem pelo pensamento”, mas apenas
pelas “autoridades reconhecidas, escrituras sagradas ou homens bem-conceituados – em síntese,
através da revelação direta ou indireta”. O papel reservado à reflexão individual, nesse contexto, era de
o de mera “interpretação de uma das fontes de revelação”. Com “um certo afrouxamento, uma perda
de poder por parte das instituições sociais”, incrementou-se, no entanto, o movimento de entender “as
pessoas como capazes de decifrar os fenômenos naturais e dar-lhes uma utilização prática
simplesmente com base em sua própria observação e pensamento”. Isso “deslocou a atividade mental
– reificado pelo termo ‘razão’ – e os poderes de percepção para o primeiro plano da auto-imagem do
homem” (ELIAS, 1994, p. 83-4, 89). E, dessa forma, a subjetividade foi tida como algo meramente
inteligível, e fundamentalmente universal aos homens (BICCA, 1997, p. 157 e 159).
Não obstante, outra importante teoria influenciou a invenção o sujeito de direito, a
Monodologia de Gottfried Leibniz. Diz-se que apesar da grande influência da metafísica cartesiana do
Eu, “a questão do homem como ser portador de direitos foi formulada no domínio teórico do
jusnaturalismo moderno, bem antes de Descartes elaborar sua metafísica”, dando-se no contexto da
definição de direito natural de Hugo Grotius e de individualidade de Leibniz (ZARKA, 1997, p. 11).
Atribui-se à Leibniz, na relação do domínio gnosiológico com o domínio jurídico, a
transposição “da questão do sujeito da relação cognitiva sujeito-objeto para a relação jurídica
intersubjetiva sujeito-sujeito”. É assim que se pode acreditar que a primeira definição do sujeito de
direito, subjectumiures, pode ser encontrada explicitamente em Leibniz, sendo ele provavelmente seu
inventor (ZARKA, 1997, p. 24, 26).A mônadaleibniziana é seu modelo de sujeito, capaz de produzir
mudanças e continuar idêntica a si mesma, sendo também fonte de suas ações internas.
Asmônadassãoconsiderada “a primeira homogeneização da noção de sujeito”, pois “constituem a
substância que constrói a realidade. É a partir delas, naquilo que internamente as constitui e garantem

sua identidade, que as diferenças se manifestam e o próprio real se torna possível” (BONNEAU, 2011,
p. 232-4).A partir dessa visão, “as pessoas vivenciam-se como sistemas fechados”, como o “sujeito do
conhecimento”, chamado pelos mais variados nomes nas diversas teorias do conhecimento, sendo seu
modelo subjacente o de um “eu” individual (ELIAS, 1994, p. 95).
Em linha histórica, outra contribuição veio da filosofia de Emmanuel Kant. Assevera-se
que ele foi o responsável por “sistematizar a revolução cartesiana” (DOUZINAS, 2009, p. 199), ao
afirmar que “a autonomia define-se como essência da subjetividade” (WOLKMER, 2004, p. 135). O
fio condutor para se pensar a unidade da filosofia prática de Kant é mesmo a realização da autonomia,
que considerada como “a liberdade positivamente compreendida é pensada como causalidade da razão
pura, caracterizando a autodeterminação do sujeito da ação”. Foi no seio dessa teoria, que o ser
humanofoi considerado capaz “de ser seu próprio legislador, e sua vontade não se submete a outra
regra além da que ela própria estabelece” por via racional (BICCA, 1997, p. 08, 10, 13). Dessa forma,
a autonomia passa ser entendida como a faculdade de dar leis a si mesmo, sendo a vontade moral, a
vontade autônoma por excelência (BERTAGNOLI, 2004, p. 05).
É por isso que é possível dizer que foi na obra de Kant que o subjectus encontrou o
subjectum, tornando-se juntos a combinação do “sujeito de direito”. Em uma compreensão atual podese dizer que “o sujeito da lei, ou subjectum, é o possuidor de direitos e o portador de deveres e
responsabilidades” e ao mesmo tempo, como subjectus, “está sujeito à lei, é trazido à vida por
protocolos da lei, moldado por exigências e recompensas da lei e chamado a prestar contas perante os
tribunais da lei”.Assim, deu-se respaldo para a solução sobre a “relação entre o indivíduo empírico e a
base ou princípio universal transcendental que dota os seres humanos de identidade, razão e
moralidade” inscrevendo a “forma normativa do universal na singularidade empírica do indivíduo”
(DOUZINAS, 2009, p. 213-4, 225-6).
Nesse movimento, reuniu-se “a razão, a liberdade e a lei no corpo do sujeito moderno”,
sublinhando as funções criativas e construtivas do intelecto de um ser que é fim em si mesmo.Assim,
“a reinterpretação de Kant do ‘penso’ cartesiano como o ‘quero’ moral e sua ênfase à autonomia como
autolegislação forneceram a base filosófica e moral para o domínio dos direitos e o reconhecimento
público do desejo individual”, tornando “mais nítida a presença da subjetividade na sua relação com o
elemento da lei”. Resultando, a mais, na compreensão do direito como um direito de razão pura ou um
direito a priori que tem a liberdade como direito fundamental (DOUZINAS, 2009, p. 205; BICCA,
1997, p. 09, 11, 14-5 e 17, 167).
Contudo, apesar de Kant ter “descoberto” os atributos primordiais do sujeito de direito,
diz-se que este ainda ocupa uma posição secundária em sua concepção jurídica, sendo aideia “do
portador universal de direitos e deveres como fundamento primordial do jurídico” ainda não
perfeitamente desenvolvida. Tanto é que “os direitos, no sentido subjetivo, isto é, os direitos que
integram a esfera do sujeito e que este há de reclamar ativamente – aquilo que contemporaneamente se
identifica pela categoria direito subjetivo –, não constituem aspecto primordial no interior do

pensamento jurídico kantiano”. O conceito de direito subjetivo encontra somente presságio na ideia de
autonomia, mas não está amadurecido a ponto de conferir ao sujeito esses direitos “como uma série de
prerrogativas juridicamente exigíveis em função da simples forma da sua subjetividade” (KASHIURA
JR., 2012, p. 07-10).
A elevação do sujeito de direito à categoria fundamental do pensar jurídico e o
desenvolvimento pleno da ideia de direitos subjetivos apenas deram-se nos registros teóricos de Georg
Wilhelm Friedrich Hegel. Em sua obra, o sujeito aparece desenvolvido não só como categoria
filosófica, mas como realidade, tornando-se o que se pode chamar de abstração real (KASHIURA
JR., 2012, p. 07-8). Isso ocorre na consideração do sujeito enquanto ser munido de vontade, que a si
mesma dá “a forma da individualidade, torna-se decisão e é como vontade decisiva que é vontade real”
a produzir o ordenamento jurídico (HEGEL, 1997, p. 20).
É nesse sentido que se dirá na obra hegeliana que a racionalidade subjetiva, considerada
abstratamente, “consiste essencialmente na íntima unidade do universal e do indivíduo”, um ser que é
“universal e necessário em si e para si do espírito”, o sujeito. A partir dessa noção, o universal
(vontade para si) formalizado é a simples relação (consciente de si embora sem conteúdo) com a
individualidade própria. É assim que o sujeito é sinônimo de uma pessoa. E “é a personalidade que
principalmente contém a capacidade do direito e constitui o fundamento (ele mesmo abstrato) do
direito abstrato, por conseguinte formal”, portanto, o imperativo do direito torna-se “sê uma pessoa e
respeita os outros como pessoas” (HEGEL, 1997, p. 39-40, 218).
É nesse esforço em relacionar a pessoa e o sujeito que Hegel contribui definitivamente à
invenção do sujeito de direito. Para ele, “a personalidade e a subjetividade em geral, que, como
infinitas, se referem a si mesmas, só possuem verdade ou, pelo menos, verdade imediata, como
pessoas, como sujeitos que existem para si” (HEGEL, 1997, p. 255). Por essa forma de considerar a
subjetividade e sua relação com o direito, é que se diz que “em Hegel, a formulação do sujeito de
direito alcançará o seu ápice” (KASHIURA JR., 2012, p. 06).
2.2 O sujeito de direitos: indivíduo livre e soberano
Na perspectiva jurídica ocidental, pela influência do pensamento filosófico, o sujeito é o
homem universal abstrato nascido livre, dotado de razão igual a todos os outros homens e titular de
direitos inalienáveis e sagrados (SUPIOT, 2007, p. 12 e 14). Assim é possível dizer que a teoria
subjetiva “fez dos direitos seus alicerces, os seres humanos foram redefinidos como criaturas de
vontade” e o ponto de partida da ciência da lei se tornou “o Homem, tão logo ele é constituído em um
sujeito jurídico” (DOUZINAS, 2009, p. 242).
Nesse cenário, “não há sujeito livre senão submetido a uma lei que o fundamente”
(SUPIOT, 2007, p. 46), mas, ao mesmo tempo, o homem e a sua racionalidade é que são o fundamento
do direito (FONSECA, 2001, p.53-54 apud WOLKMER, 2004, p.141). Essa relação intrincada entre o
sujeito e a lei ocorre quando o ser humano, no contexto moderno, atinge – e compõe-se diante de – um

novo “universo de símbolos em cujo seio ele próprio e as coisas que o rodeiam adquirem significado”
(SUPIOT, 2007, p. 08). Essa ressignificação ocorreu, sobretudo, com o nascimento dos direitos
individuais e com a mudança de fundamento de toda a autoridade para uma estrutura humana interior
(HUNT, 2009, p. 83).
Para que se tenha uma visão geral dessa transformação, um bom fio-condutor é investigar
os predicados que se foram atribuindo ao sujeito. Livre, indivíduo, moral, responsável, igual, capaz,
proprietário e soberano. Esse é o modelo de homem que povoa o mundo ocidental e conforma o
domínio e os significados do direito, e são sobre essas características que se deve debruçar para
vislumbrar o que se entendeu, no início da modernidade, por sujeito de direito e que ainda reverbera.
Nessa tarefa, a aurora do sujeito de direito principiou-se pela reviravolta da ideia de
liberdade. “Antes que se tornasse um atributo do pensamento ou uma qualidade da vontade, a
liberdade era entendida como o estado do homem livre, que o capacita a se mover, a se afastar de casa,
a sair para o mundo e se encontrar com outras pessoas em palavras e ações” (ARENDT, 2011, p.194),
como ação realizada na esfera pública.
Contudo, já na Antiguidade tardia passou-se a reputar a “interioridade, como região de
absoluta liberdade dentro do próprio eu” (ARENDT, 2011, p. 192). Mais tarde, a doutrina
cristãformulou a autodeterminação interior,“uma espécie de liberdade que não tinha relação com a
política”, chamada de livre-arbítrio. Com a liberdade interior afirmada, era possível para os cristãos
sustentarem a ideia de que o homem era livre, mesmo que continuasse submetido às leis de um
governo ou às leis de Deus.Desde então, “quase que automaticamente equacionamos liberdade com
livre-arbítrio” (ARENDT, 2011, p. 193, 204-5).Disso, a subjetividade jurídica torna-se a liberdade
enquanto livre arbítrio4 (DOUZINAS, 2009, p. 205), e opróprio direito constitui sua base “de tal modo
que a liberdade constitui a sua substância e o seu destino e que o sistema do direito é o império da
liberdade realizada, o mundo do espírito produzido como uma segunda natureza a partir de si mesmo”
(HEGEL, 1997, p. 12).
Essa noção de liberdade interna foi basilar para o individualismo, outra característica do
sujeito de direito. A “singularidade radical do indivíduo não resulta de fatores objetivos, que se
imporiam a ele já no nascimento, mas ela se expressa no exercício de sua liberdade” (SUPIOT, 2007,
p. 19). Dessa forma, o indivíduo “é o fundamento da sociedade, em oposição à ideia, que atravessou
séculos, do homem como animal político e, como tal, social desde as origens” (BOBBIO, 1992, p. 90).
Portanto, a noção de unicidade do sujeito rompeu com a ideia orgânica de sociedade, tornando-a um
amontoado de indivíduos, apreendidos como partículas elementares autorreferidas, que não precisam
Uma crítica ao livre arbítrio: “Para Hegel, a liberdade de que tratam os pensadores modernos é apenas livre-arbítrio
(Willkür). [...] O livre-arbítrio – esse componente central do senso comum ético da modernidade – é um dos mais pobres
entendimentos de liberdade (e, hegelianamente falando, uma liberdade ainda ‘do entendimento’); é, em última análise, uma
profunda ilusão de liberdade. [...] é, na verdade, uma liberdade pobre, na medida em que se afirma tão-somente como opinião
e não como saber, como certeza, não como verdade – sob outro ângulo, poderíamos complementar, como Eu, indivíduo, que
não compreende seu ser ‘nós’, isto é, Espírito. A arbitrariedade, longe de ser verdade da liberdade, é a contradição da
liberdade. A ilusão da possibilidade pura, total, tem como contrapartida verdadeira a irrealidade total.” (BICCA, 1997, p. 109
e 137)
4

ser instituídas para ter e guardar razão (SUPIOT, 2007, p. 43).
Dessa forma, cada indivíduo é assim referido como indivíduo supremo garante de sua
identidade (SUPIOT, 2007, p. 42). Além do mais, politicamente, o espírito burguês moderno
manifestou-se através desse individualismo anticorporativo que postulou o cidadão como célula
autônoma da humanidade, entronizando “o indivíduo no vértice do sistema jurídico” e posicionando-o
“como centro de imputação de direitos subjetivos” (MARQUES, 2009, p. 98 e 101).
Por isso, é que se pode dizer que os direitos individuais foram elevados a princípio da
sociedade civil (MARQUES, 2009, p. 98) e o direito humano à liberdade, tido por muitos na mais alta
conta na hierarquia normativa, na verdade, “não se baseia na vinculação do homem com os demais
homens, mas ao contrário, na separação entre um homem e outro. Trata-se do direito a essa separação,
o direito do indivíduo limitado, limitado a si mesmo” (MARX, 2010, p. 49).
Esse movimento de libertação e individualizaçãoexigiu, ademais, a “capacidade de um
agente humano de se designar a si mesmo como autor dos seus atos” e “de avaliar como boas ou más,
de declarar como permitidas ou proibidas as ações dos outros ou as nossas” (RICOUER, 1995, p. 27),
e essa é a marca moral da subjetividade humana.Resta claro, que “para pensar o homem como ser
portador de direitos, convém superar o conceito de indivíduo físico para pensar a pessoa moral”
(ZARKA, 1997, p. 16-17). É nesse cenário, que resgatando a teoria moral kantiana, o sujeito se torna
livre quando se constitui por meio de uma moralidade livremente legislada por si e para si, realizandose como “um sujeito tanto de jure (como o destinatário e representante da lei moral) quanto de facto
(como seu legislador)” (DOUZINAS, 2009, p. 203, 225-6).
A assunção do homem como ser moral atribui-lhe também a identificação de ser
responsabilizável, pois não há “nenhuma moralidade sem um Eu responsável e agente da escolha”
(DOUZINAS, 2009, p. 193).

Esse é o substrato da possibilidade de que um homem seja

recompensado ou punido por seus atos (KELSEN, 1998, p. 66). É por isso que se diz que “um sujeito
de imputação resulta da aplicação reflexiva dos predicados bom e obrigatório aos próprios agentes”
(RICOUER, 1995, p. 28), porque o homem, que é livre para decidir, ao decidir de acordo com sua
vontade autônoma e moral, responsabiliza-se.
A mais, no contexto liberal, além de implantar a liberdade individual como fundamento e
fim dos direitos, a fim de suplantar as forças absolutas, houve a necessidade de reafirmar a semelhança
entre os homens, essa que os unia na existência, independentemente de serem súditos ou reis. E foi
dessa forma que ganhou força a “posição igualitária de que todos os humanos têm a mesma
organização física e mental e, portanto, de que a experiência e a educação, e não o nascimento,
explicam as diferenças” entre as pessoas (HUNT, 1008, p. 110). E, dessa forma, nada poderia
diferenciar os homens. Todos nascem livres e, portanto, iguais.
Essa equalização foi transposta sobre a lei, permitindo enraizar a noção de “igualdade nos
ou dos direitos” (BOBBIO, 2000, p. 41). O cenário liberal, ainda, permitiu, nas formulações mais
modernas e mais laicizadas, que o princípio da igualdade permanecesse perpassado pelas “duas faces

da identidade individual: somos todos semelhantes e, portanto, todos idênticos; e somos também todos
diferentes, pois todos únicos” (SUPIOT, 2007, p. 16-7).
Ademais, dessa formulação do homem como igual, sustenta-se a emancipação da
capacidade jurídica, antes vinculada à órbita do status. Ela transforma-se em medida da igualdade e, a
sequência conceitual do discurso jurídico altera-se, assumindo a forma: personalidade – capacidade –
status, ou seja, os direitos e obrigações são atribuídos ao homem primeiro por sua existência enquanto
personalidade igual, e esta gera ao indivíduo a possibilidade de ação assente na normatividade, e só
depois passar-se-á a ponderar, no discurso jurídico, a existência do ser enquanto ente da tessitura
social (MARQUES, 2009, p. 102).
Desse modo, partindo da ideia de que todos os homens têm personalidade, pois sujeitos
de direitos iguais e responsáveis, certificou-se de que ninguém poderia ser inteiramente desprovido de
capacidade, mas nessa época “os verdadeiros protagonistas do jogo jurídico não são os estrangeiros, a
mulher, as crianças ou os vagabundos”, mas “o sujeito jurídico pressuposto é o homem adulto
proprietário”. Nesse mesmo contexto, a produção jurídica foi prefigurada na imagem de um sujeito
absoluto de direitos, cuja atividade é a de um proprietário privado, pois que a propriedade privada é
concebida como a condição física da liberdade e a consagração e o efeito do trabalho individual, tal
como “um reflexo da personalidade no âmbito material” (MARQUES, 2009, p. 104 e 109).
Das disposições individualistas e liberais também, emerge a possibilidade de promover a
“vontade individual à vontade geral” (DOUZINAS, 2009, p. 243), que opera numa sociedade
atomizada, na qual “o todo é o resultado da livre vontade das partes” (BOBBIO, 1992, p. 119).Dessa
confluência, aparece outro predicado do sujeito, a soberania, o poder de autodireção e de autogoverno
(HUNT, 2009, p.61).
Com o “desvio filosófico da ação para a força de vontade, da liberdade como um estado
de ser manifesto na ação para o liberumarbitrium, o ideal de liberdade deixou de ser o virtuosismo
[...], tornando-se a soberania”, entendida como “o ideal de um livre arbítrio, independente dos outros e
eventualmente prevalecendo sobre eles” (ARENDT, 2011, p.211). Por isso é que “o sujeito de direito
é, claro, um sujeito soberano, ou seja, um ser que nasce ‘livre e dotado de razão’, que pode, portanto,
governar a si mesmo e submeter a si o mundo dos objetos”, sendo a sua subjetividade volitiva “a causa
de efeitos pelos quais deve responder, e não o efeito de uma causa situada fora dele” (SUPIOT, 2007,
p. 25).
O filósofo Jean-Jacques Rousseau ao demarcar a vontade geral como socialmente
imanente, resolveu a questão da liberdade individual dentro do organismo estatal. Ao estabelecer uma
“relação imediata entre cidadãos e a vontade geral”, o direito adquiriu a feição de instituição histórica,
construto humano e sintetizou-se como “lei legislada pela soberania popular”. Desmontando-se de vez,
portanto, a crença de que “um sujeito dependente do poder absoluto de outro poderia, ao mesmo
tempo, ser livre” (DOUZINAS, 2009, p. 187 e 229), e, por conseguinte, protestando que a
subjetividade não decorre de qualquer juízo jurídico-político externo ao homem (MARQUES, 2009, p.

105).
Por isso, passou-se a apreciar que “com o Direito, o Homem se torna o artesão de suas
próprias leis, trate-se da lei comum fundamentada, em regime democrático, sobre o Povo soberano ou
da lei contratual fundamentada, em regime liberal, sobre a soberania do indivíduo”. Assim, a soberania
confere ao homem “o poder de se vincular por palavras, pelas quais deverá responder”, extraindo “da
heteronomia da lei, os meios de sua autonomia” (SUPIOT, 2007, p. 24-5).É dessa maneira queao
sujeito moderno é permitido “examinar as regras por si próprios” e “rejeitá-las e substituí-las”
(DOUZINAS, 2009, p. 200-1) e, nesse exercício, vincular-se por palavras aos outros homens
(SUPIOT, 2007, p. VIII), cumprindo o domínio do direito e das leis uma função mediadora de
discurso entre os homens livres e soberanos.
É assim que os direitos, como enunciados, fabricam o humano ao formalizar identidades e
ao buscar estabilizar os significados sociais. Nesse sentido, “o Direito emprega a categoria técnica do
sujeito jurídico e seu repertório de soluções, procedimentos e direitos para mediar entre os conceitos
abstratos e indeterminados de humanidade e direito e as pessoas concretas que reivindicam sua
proteção”. Dessa forma, a validade jurídica de uma categoria contestada dependerá de sua
identificação, mesmo que parcial, com a personalidade do sujeito jurídico abstrato moderno,
reconhecida como o padrão de humanidade (DOUZINAS, 2009, p. 266-7).
Nesse sentido, a lei dos direitos humanos, especialmente, encontra um paradoxo, pois ao
mesmo tempo que atua como lei estabilizando identidades e racionalizando o poder estatal, também
busca a abertura da indeterminação social e cultural com aptidão universalizável (DOUZINAS, 2009,
p. 267-8). Na resolução desse impasse, é que se mostra o sujeito de direitos como categoria
operacional valiosa aos direitos humanos.
A partir da subjetividade jurídica é possível, frente a proliferação de demandas por novos
e especializados direitos, elaborar campanhas de direitos humanos que vinculem

significantes

flutuantes e simbólicos a significados específicos, detendo a indeterminação “da natureza humana com
uma concepção regional de humanidade que outorgará à última o valor simbólico do conceito central,
transformando-o em uma instância válida da natureza humana”, e dessa forma, características da
humanidade “são transferidas para o grupo que alcança reconhecimento”. Nessa medida, “um
indivíduo é um ser humano, um cidadão, uma mulher, um trabalhador etc. na medida em que é
reconhecido como o sujeito jurídico dos respectivos direitos”. E, dessa forma, “cada determinação
bem-sucedida de um significado parcial a um significante flutuante” cria uma nova normatividade,
ampliando direitos e preenchendo-o “com determinações empíricas e predicados históricos”
(DOUZINAS, 2009, p. 266-7).

3. MATERIAIS E MÉTODOS/REVISÃO DE LITERATURA

Esta pesquisa segue especialmente os esquemas argumentativos de Mário Reis
Marques (2009), Yves Charles Zarka (1997), Alain Supiot (2007) e Costas Douzinas (2009)
sobre a criação do sujeito de direitos.
Entende-se que, longe de ser um simples jargão jurídico, o sujeito de direitos é
categoria fundamental do direito moderno, decisiva para libertação do homem das amarras do
cosmoteologismo e para a antropologização das fontes da normatividade (GOYARD-FABRE,
2002, p. 40), permitindo que a virtude e os deveres pré-modernos fossem substituídos por
escolhas livres de seres humanos desobstaculizados e munidos de liberdade natural, aptos a
escolher fins e a adotarem interesses. Essa nova visão, então, alterou a ideia clássica de justiça
relacionada à metafísica, determinando o Homem como sujeito de direitos, autônomo e
soberano, como ponto de partida e ponto de chegada da ciência jurídica burguesa da lei
(DOUZINAS, 2009, p. 242-4).
Esse deslocamento foi revolucionário e definiu, a partir da filosofia moral e
política, o homem como ser de direito (ZARKA, 1997, p. 09), uma certa representação do
homem que proibiu sua redução a um ser biológico ou a um ser mental, fazendo-o ao mesmo
tempo singular e semelhante, soberano e sujeitado, assegurando sua personalidade por uma
construção dogmática baseada em direitos (SUPIOT, 2007, p. XI, XIX, 34).
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em perspectiva história, o início das considerações sobre a subjetividade no
século XVII tem no nome de Descartes uma “metonímia ou simplesmente sinônimo dessa
inauguração” (BICCA, 1997, p. 145), especialmente por sua formulação que coloca no centro
da mente o sujeito individual capaz de consciência de si (ELIAS, 1994, p. 90). Também
apontado como inventor dessa subjetividade está Leibniz, pela sua formulação de um modelo
de sujeito que contém em si certa perfeição e uma suficiência apto de torná-lo fonte de suas
ações internas (BONNEAU, 2011, p. 232-4).
Ademais, foi na obra de Kant que se promoveu à definição do sujeito de direitos
como a combinação entre o sujeito da lei, ou subjectum, que “é o possuidor de direitos e o
portador de deveres e responsabilidades” e o subjectus, que “está sujeito à lei” (DOUZINAS,
2009, 225-6). Com Hegel (1997, p. 20), o sujeito passa a ser considerado enquanto ser
munido de vontade, que a si mesma dá “a forma da individualidade, torna-se decisão e é como
vontade decisiva que é vontade real” a produzir o ordenamento jurídico.
Toda essa ressignificação permitiu o nascimento dos direitos individuais e a
mudança de fundamento de toda a autoridade para uma estrutura humana interior (HUNT,

2009, p. 83), baseada no sujeito de direitos inventado definido como o homem racional, livre,
autônomo e igual considerado como individualidade que atua moralmente responsabilizandose e definindo-se como autor, motor e fim das leis, tendo por instância garante de suas
demandas o Estado nacional e seu Direito. Esse Direito, a mais, que “emprega a categoria
técnica do sujeito jurídico e seu repertório de soluções, procedimentos e direitos” para criar
uma relação “entre os conceitos abstratos e indeterminados de humanidade e direito e as
pessoas concretas que reivindicam a sua proteção” (DOUZINAS, 2009, p. 266).
5. CONCLUSÕES
A subjetividade, como maior expressão da racionalidade, ganhou a envergadura
de síntese das potencialidades e faculdades humanas. A autoconsciência instalou-se como a
nova fonte de conhecimento, a mais promissora para representar e moldar o que se observava
e a mais perfeita para dar ao homem lugar no mundo. Como fruto de intensos pensamentos
filosóficos, ocorreu a invenção conceitual do sujeito de direito, que associou o homem
racional à linguagem normativa, que deu forma à infinitude mental adequando-a à finitude da
realidade, institucionalizando a razão e permitindo a reivindicação de sua realização e
desenvolvimento concretos. Tanto que foi possível a compatibilização entre o sujeito livre e o
sujeitado, ante a autonomia subjetiva e a autoridade que se atribuiu à lei. Desse modo, o
arquétipo do sujeito de direitos influenciou a formação do Direito moderno, e influencia até
hoje a formalização de identidades e o reconhecimento e ampliação de direitos por meio de
demandas morais e sociais de grupos específicos, que vão reivindicando a somatória de novas
características ou de novéis interpretações para o humano e seus direitos.
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RESUMO
Desde tempos imemoráveis, o âmbito privado tem sido atribuído às mulheres. É inegável
queas mulheres têm sido submetidas a um processo histórico, cultural, social e econômico de
aviltamento que deve ser interrompido. As decisões relativas à coletividade eram — e ainda
são — tomadas por homens. Com a finalidade de corrigir essa distorção congênita são
necessárias medidas (leis e políticas públicas) que possam alçar as mulheres à participação na
política. A realidade atual de abjeção das mulheres só vai ser modificada com a plenitude da
participação da mulher nas decisões coletivas da sociedade na qual está inserida. Para tanto, é
necessária a implementação da democracia paritária — concepção na qual o espaço político
deve ser compartilhado entre mulheres e homens, com equilíbrio quantitativo entre 50% de
mulheres e 50% de homens. Possibilitando, com isso, que as mulheres façam parte das
tomadas das decisões que lhes são impostas. Aliás, apenas por meio da paridade, as mulheres
passam a deter artifícios hábeis a desconstruir os marcadores sociais de gênero, bem como
desafiar a exclusão estrutural naturalizada no seio da sociedade brasileira. Essa ruptura,
promove, sobretudo, a sedimentação, plenitude e aprofundamento da democracia.
Palavras-chave: Mulher; participação política; emancipação; eleições; democracia paritária.
SUMMARY
Since immemorial times, the private sphere has been assigned to women. It is undeniable that
women have been subjected to a historical, cultural, social and economic process of
degradation that must be stopped. Collective decisions were - and still are - made by men. In
order to correct this congenital distortion, measures (laws and public policies) are needed to
empower women to participate in politics. The current reality of women's general abjecting
only will be changed with the fullness of women's participation in the collective decisions of
the society in which they are inserted. This requires the implementation of parity democracy a conception in which the political space must be shared between women and men, with a
quantitative balance between 50% women and 50% men. This enables women to be part of
the decisions that are imposed on them. In fact, only through parity, women come to have
devices that are able to deconstruct social markers of gender, as well as to challenge
naturalized structural exclusion within Brazilian society. This rupture promotes, above all, the
sedimentation, fullness and deepening of democracy.

Keywords: Woman; political participation; emancipation; elections; equal democracy.

RESUMEN
Desde tiempos inmemoriales, la esfera privada ha sido asignado a las mujeres. Es innegable
que las mujeres han sido sometidas a un proceso de degradación histórico, cultural, social y
económico que debe detenerse. Las decisiones colectivas fueron, y aún son, tomadas por
hombres. Para corregir esta distorsión congénita, se necesitan medidas (leyes y políticas
públicas) para empoderar a las mujeres a participar en la política. La realidad actual de la
abyección de las mujeres solo cambiará con la plena participación de las mujeres en las
decisiones colectivas de la sociedad en la que están insertadas. Esto requiere la
implementación de la democracia paritaria, una concepción en la que el espacio político debe
ser compartido entre mujeres y hombres, con un equilibrio cuantitativo entre 50% de mujeres
y 50% de hombres. Esto permite a las mujeres ser parte de las decisiones que se les imponen.
De hecho, solo a través de la paridad, las mujeres llegan a tener dispositivos que pueden
deconstruir marcadores sociales de género, así como desafiar la exclusión estructural
naturalizada dentro de la sociedad brasileña. Esta ruptura promueve, sobre todo, la
sedimentación, la plenitud y la profundización de la democracia.
Palabras clave:
democrática.

mujer;

participación
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1. INTRODUÇÃO
Em que pese as mulheres somarem, no Brasil, mais da metade da população5, a
efetivação da participação nos meios de poder ainda é margeada às mulheres.Apesar da
Constituição da República de 1988 ter erigido à importância constitucional a isonomia entre
mulheres e homens, apenas a previsão formal não foi suficiente para implementar a igualdade
substantiva6 entre os gêneros. Nesse viés, a legislação infraconstitucional eleitoral, desde de
2009, também já se ocupou em resguardar a quota de gênero.
Avigência dessas normas não foi suficiente para promover o pleno acesso de
mulheres aos meios de poder, sobretudo o acesso ao poder político institucionalizado
brasileiro. Permanece, assim, desproporcional a representatividade eleitoral de mulheres, em
uma abissal relação se comparada aos homens na política. Essa desproporcionalidade decorre
da cultura patriarcal de menosprezo e submissão sistemática da mulher aos ambientes e
assuntos privados, como também da ausência de acesso das candidatas às verbas necessárias
para serem feitas as campanhas eleitorais (LUCIANA RAMOS; 2017).

Combatendo esse desequilíbrio jurídico, cultural e histórico, o Supremo Tribunal
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Federal — por maioria de votos — decidiu a ADIN 5617 proposta pela Procuradoria-Geral
da República, na qual ficou definido que os gastos com as candidaturas de mulheres devem
obedecer à mesma proporção mínima (de 30%)fixada pela legislação eleitoral, para as
candidaturas de um dos gêneros(§3º, do artigo 10, da Lei nº. 9504/978), ou seja: se serão 30%
de candidaturas de mulheres, 30% dos recursos eleitorais devem ser destinados a essas
campanhas. Apesar de acertada, a decisão ainda não é suficiente para salvaguardar os
princípios fundamentais da isonomia e da democracia, com vistas a concretizar o pluralismo
político e a cidadania.
Nesta esteira, a ONU Mulheres publicou, em 2018, um estudo sobre gênero e
participação política denominado de Marco Normativo para consolidar a democracia
paritária — instâncias de mulheres nos partidos políticos e eleições. Tal estudo tem como
objetivo precípuo analisar os desequilíbrios e incentivar a equiparação da participação de
mulheres na política, com vistas a promover uma democracia sólida, uma sociedade plural,
solidária e fraterna: a implementação da igualdade substantiva. Para tanto, é necessário o
rompimento dos tradicionais papéis da mulher na sociedade, coma desconstrução desses
marcadores sociais femininos (GUACIRA LOPES LOURO; 1997), com a alteração das
concepções de gêneros, produzidos nas e pelas relações de poder (MICHEL FOUCAULT;
1999).
2. O ALIJAMENTO DA MULHER E A CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS DE PODER
Por certo, a participação de mulheres em ambientes de poder, transforma a
dinâmica desses espaços tidos "naturalmente" como masculinos, refletindo diretamente na
interação entre os gêneros (JUDITH BUTLER, 2003), como também modificando as
definições normativas de feminilidade (JOAN SCOTT; 1995) e redefinindo os papeis sociais
e políticos de homens e mulheres (MARGARET MEAD; 1935).
A antropóloga Margaret Mead, em seu estudo etnográfico, constatou que — ao
contrário da percepção sociocultural ordinariamente estabelecida na sociedade — as
características tidas como femininas são dissociadas de quaisquer fundamentos genéticos que
seriam inatos de cada gênero. Pelo contrário, a estudiosa verificou que as sociedades

constroem as percepções de gênero de acordo com seus interesses coletivos e suas
características culturais, somadas às suas decisões políticas e econômicas.
Neste contexto, a feminilidade — a partir da percepção histórica da sociedade —
ainda é identificada como delicadeza, constrição, timidez, humildade, docilidade, obediência e
anulação de seus próprios desejos e vontades, para a realização dos desejos e vontades do
homem. Acontece que a partir dessas características, as mulheres foram moldadas fora dos
ambientes de poder, uma vez que estes ambientes possuem — e exigem — características
diametralmente opostas: força, imposição de vontades e desejos, dinamicidade, sagacidade,
firmeza, resolutividade, racionalidade, etc. Essas últimas características foram — e ainda são,
em algumas sociedades — consideradas como inatas do homem.
Por isso a ausência de estranhamento histórico ao fato de que os ambientes de
poder tenham sido solo fértil ao poderio masculino, justamente por conta dessa conexão entre
características exigidas para as situações de poder e aquelas consideradas inatas do gênero
masculino. As mulheres foram conformadas aos ambientes e assuntos privados: a vida
doméstica, a criação dos filhos, os cuidados com o lar, a ausência de conhecimentos/interesses
políticos e econômicos (SILVIA FEDERICI; 2017).
As mulheres acabaram sendo consideradas naturalmente amáveis, emotivas,
dóceis, obedientes e delicadas — modeladas para existirem apenas em um ambiente privado e
familiar. Assim, as mulheres foram usurpadas das tomadas de decisões de interesse coletivo,
que afetavam as diversas áreas da sociedade. No entanto, em uma relação de poder —
independente de qual natureza seja — existem duas forças opostas: aquela que exerce o
poderio e goza da autoridade e o outro lado: as partes que resistem àquele.
Nesse contexto, ao feminino foi relegada a outra ponta das forças de resistências
(FOUCAULT; 1999): as mulheres passaram às lutas por sobrevivência, por autonomia de
suas vontades e de seus corpos, as disputas pelo patrimônio, etc. Assim, as mulheres têm
transpassado essas tradicionais características de submissão e doçura, redefinindo os
parâmetros normativos de feminilidade (SCOTT; 1995).
Uma seara na qual essas lutas ficam ainda mais em evidência é a política. A pesar
do tradicional alijamento, atualmente no Brasil é garantida às mulheres a participação na
política institucional, na qual são reservados, no mínimo, 30% dos registros de candidaturas
de cada partido ou coligação. Com isso, 30% dos registros de candidatura são
obrigatoriamente de mulheres, nas eleições proporcionais (Câmara de Deputados, Senado
Federal, Assembléias Legislativas e Câmaras de Vereadores). Contudo, essa previsão legal
não é suficiente para assegurar a participação política das mulheres, nem para corrigir a

distorção histórica de impedimento de gozo de direitos políticos e participação na vida
coletiva.
Nesse ponto, é importante ressaltar duas percepções essenciais para a discussão
sobre a participação das mulheres na política brasileira: o primeiro deles que a quota de
reserva de sexo é naturalmente depreendida como quota feminina, pois é simplesmente
inconcebível cultural e politicamente que o gênero contemplado com quota — sendo minoria
na política — seja o masculino. Então, é nesse universo que a participação das mulheres ainda
é percebida: a exceção à regra, uma benesse de política pública determinada pela legislação
eleitoral. No imaginário coletivo, muitos ainda afirmam que, sem as quotas de gênero, as
mulheres sequer teriam interesse de participar das eleições. Mas essa não é a verdade de
milhares de candidatas que lutam pelo exercício de seus direitos e pela efetividade da
legislação eleitoral.
A segunda percepção a ser considerada consiste no universo financeiro. Não há
campanha eleitoral sem gastos, sem dispêndios reais. A comunidade precisa ter consciência
de que a democracia custa — e muito! — para ser efetivada e realizada. Contudo, ainda é uma
cultura comum nos partidos a liderança masculina. Com a liderança dos partidos sendo quase
exclusivamente de homens, estes tomam as decisões acerca da divisão interna dos recursos
recebidos por seu partido e, desse modo, acabam por beneficiar candidaturas de homens, com
pouquíssimas e raras exceções.
Com isso, as decisões concernentes aos recursos e quais candidatos serão
beneficiados (e do quanto) são tomadas por homens, em suma. Acontece que as poucas
mulheres que recebem recursos, além de receberem menos recursos — se comparadas aos
candidatos homens — ainda são compelidas pelos seus partidos a doarem os recursos
recebidos aos candidatos, ou empregar tais recursos em despesas “conjuntas”. Ou seja: na
prática, a lei é fraudada e os recursos que deveriam ser investidos em campanhas de
candidatas acabam sendo utilizados para as campanhas dos candidatos. Por conta dessa
nefasta e comum prática, em 2018, os Tribunal Superior Eleitoral — TSE determinou que os
recursos do Fundo Eleitoral fossem utilizados para o interesse das próprias candidatas, na
tentativa de coibir a comum burla pelos partidos políticos9.
Mesmo com todas as práticas fraudulentas, apenas com um financiamento de
campanhas modesto e ainda incipiente — salvaguardados pela decisão do STF na ADIN 5617
e a regulamentação do TSE — nas últimas eleições gerais de 2018 houve um sensível salto

de representação de mulheres no parlamento brasileiro: o aumento de candidatas eleitas para o
patamar de 15%10, foi possível justamente por conta das campanhas de candidatas terem
recebido os maiores valores de financiamento da história11.
Esse salto na representatividade das mulheres no Congresso Nacional indica que,
ao contrário do senso comum ainda difundido no Brasil, as mulheres não só se interessam
pela política, como também anseiam por efetiva participação. Apesar do ainda pequeno
investimento nas campanhas e da persistência, por alguns partidos, nas candidaturas
fraudulentas, o resultado da última eleição geral — com o aumento do percentual de
candidatas eleitas — ilustra o real anseio das mulheres em fazer parte das tomadas de decisão
de assuntos afetos a toda população.
Com isso, é impossível dissociar a importância que o financiamento das
campanhas possui na concretização das políticas públicas de inserção e incentivo efetivo da
participação das mulheres na política brasileira.
As políticas públicas implementadas na sociedade, muito longe de serem neutras,
(RONALD DWORKIN; 2017) são resultado do processo de depuração obtido a partir de
necessidades tomadas como essenciais de determinadas pessoas que exercem o poder. Nessa
esteira, é imprescindível que as mulheres possam ocupar locais equitativos dentro das relações
de poder, permitindo, com isso, o alcance da justiça distributiva.
Destarte, para o aprofundamento e plenitude da democracia, como também para o
alcance de uma sociedade genuinamente plural, justa e solidária, não basta que o Estado
apenas respeite a individualidade de cada pessoa. É necessário, também, que o Estado
possibilite que as regras da comunidade sejam produzidas por aqueles que são seus próprios
destinatários. Alijar as mulheres dessa dinâmica já não mais é aceitável.
Ainda que a paridade na representação política seja uma realidade longínqua, só
será possível alcançá-la com iniciativas como a aqui descrita: não existe política sem custos e
para que as mulheres participem em pé de igualdade é essencial que tenham acesso a recursos
financeiros na magnitude praticada nas campanhas eleitorais brasileiras. Para que isso ocorra
de forma sistemática e igualitária, reformas nas estruturas dos partidos políticos são
imprescindíveis.
Em que pesem sejam estruturas essenciais à democracia, os partidos políticos
ainda consistem em locais de poder extremamente patriarcais que replicam a sistemática do

poderio masculino: em geral, não permitem às mulheres acesso a cargos de decisão dentro de
seus diretórios, não fazem assembleias e eleições para a escolha e oxigenação de seus
dirigentes e não investem nas discussões e formação políticas de seus filiados, seja através de
cursos e escolas de partido.
É, portanto, indispensável que seja modificada a legislação dos partidos políticos,
para que o acesso às decisões intrapartidárias seja franqueado às mulheres, pois só assim os
interesses femininos serão levados em conta, inclusive no que tange à divisão de recursos em
campanhas políticas.
3. REVISÃO DE LITERATURA
A metodologia adotada neste trabalho consiste, precipuamente,em revisão de
literatura, com o cotejo de análise de discurso de teorias jurídicas, políticas e sociológicas a
respeito do tema, combinada com pesquisa/análise da atual constituição dos membros do
Congresso brasileiro. Nesta linha, esta pesquisa foi desenvolvida por meio da análise crítica
(método hipotético-dedutivo) da constituição do Congresso Nacional e da existência de
mulheres nesse meio de poder.
Também foi adotada a análise de dados primários (fontes primárias) consistindo
na composição congresso nacional brasileiro.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
É de clareza solar que a atuação das mulheres na política é dificultada por
diversos fatores, refletindo uma demorada e paulatina trajetória de centenas de anos de
submissão, adestramento, indignidade e subalternidade que deve ser interrompida
(FEDERICI; 2017). Um dos principais deles consiste na própria estrutura de organização
partidária, um verdadeiro empecilho para a ascensão de mulheres. Essa política intrapartidária
discriminatória institucionalizada reflete diretamente nas escolhas de líderes dos partidos e
das bancadas no parlamento brasileiro. A título de exemplo, em relação às lideranças no
Senado Federal12, dos 10 partidos e blocos de partidos, não há nenhuma mulher líder. Há
apenas duas vice-líderes (Senadora Zenaide Maia do PROS/RN, que vice-líder do Bloco
Parlamentar da Resistência Democrática e a Senadora Rose de Freitas, vice-líder do
PODEMOS/ES) na Casa.

No que tange à bancada na Câmara de Deputados, dos 31 partidos políticos e
blocos parlamentares que compõem atualmente a bancada da Casa13, apenas três são liderados
por mulheres (Deputada Lenadre Dal Ponte — líder do PV/PR; Deputada Joenia Wapichana
— líder do REDE/RR e Deputada Jandira Feghali — PCdoB/RJ, líder da Minoria na Câmara
dos Deputados)14. Importante salientar , ainda, que na legislatura atual o Senado Federal
possui apenas 12 Senadoras da República15, de um total de 81 membros.
Com esses números desproporcionais, não é difícil concluir que as mulheres
permanecem alijadas dos meios de poder, como também continuam alheias à produção das
leis pátrias e desassociadas das mais importantes discussões ‒ e decisões ‒ a respeito de
políticas públicas pátrias.
5. CONCLUSÕES
Insta concluir, portanto, que para a consecução da igualdade substantiva são
necessárias não só políticas públicas concretas e da real participação de toda a comunidade
nas decisões políticas, como também da modificação da legislação eleitoral, na
implementação de medidas paritárias, içando a participação das mulheres. Apenas com
remodelações políticas substanciais será possível dar concretude às politicas públicas de
autonomia, acolhimento e dignidade às mulheres.
A relevância e necessidade da discussão desse assunto de inserção,
representatividade e autonomia de direitos da mulher é imprescindível no momento atual,
visto que o Brasil passa por uma onda de conservadorismo político, econômico, social e
cultural que coloca em risco direitos humanos relativos às mulheres e seus corpos. Com
efeito, ao invés dos direitos das mulheres se expandirem em direção à completa autonomia,
atualmente há o fenômeno de recrudescimento de direitos relativos às mulheres, com apoio ‒
para não se dizer com o patrocínio ‒ de bancadas conservadoras do congresso.
Com isso, a inclusão da mulher nos espaços de poder é essencial para legitimar as
decisões tomadas que lhes dizem respeito (BIROLI; 2018) – concepção de um modelo de
diálogo que abarca a representação ilimitada, em uma democracia paritária.
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EIXO 2. PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE
PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
Ementa descritiva: buscando-se compreender e discutir as práticas desenvolvidas para o
reconhecimento e garantia dos direitos humanos, a discussão desta linha de pesquisa terá como foco a
análise das ideologias, discursos, estratégias políticas e lutas sociais. Neste sentido, são objeto de
análise do EIXO 2: (A) a relação entre globalização, novas tecnologias, comunicação, a fim dese
discutir acerca da exclusão e inclusão, da relação entre o eu e a/o outra/o, o reconhecimento da
alteridade; (B) os impactos sociais das ações em direitos humanos, tendo como foco as lutas sociais, a
educação para diversidade, igualdade e diferença, gênero e sexualidade, meio ambiente e
desenvolvimento, o biológico e o cultural; (C) as políticas governamentais e políticas públicas em
matéria de direitos humanos, analisando-se o exercício da cidadania e os resultados das mobilizações
públicas e das ações populares, bem como a configuração política e possibilidades de ação, assim
como as metas políticas e/ou institucionais que orientam as ações orientadas à tutela e à
implementação dos direitos humanos.
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RESUMO
O direito humano à alimentação para se concretizar esse direito na vida dos indivíduos que estão em
situação de fome ou insegurança alimentar é necessário implementação de políticas públicas. Contudo,
a alternância na presidência do Poder Executivo faz com que essas políticas públicas sofram avanços e
retrocessos. Dessa forma, diante de inconstâncias e omissões do Poder Executivo, cabe ao Poder
Judiciário, quando demandado, decidir pela efetivação do direito humano à Alimentação na vida do
indivíduo que não tem alimento ou não possui na quantidade e nutrição adequadas. O Judiciário já tem
concedido suplementação nutricional tendo em vista o direito à saúde. Além desta situação me
proponho a discutir a possibilidade do indivíduo que esteja em situação de fome ou pobreza
nutricional, diante de ausência e ineficiência de políticas públicas possa demandar junto ao Poder
Judiciário que o Estado lhe conceda alimentos com nutrição mínima para sobrevivência e saúde de um
ser humano.

Palavras-chave: direito à alimentação; políticas públicas; judicialização; concretização.
SUMMARY
The human right to food in order to achieve this right in the lives of individuals who are suffering from
hunger or food insecurity is necessary to implement public policies. However, the alternation in the
presidency of the Executive Branch causes these public policies to suffer advances and setbacks. Thus,
in the face of inconsistencies and omissions of the Executive Branch, it falls to the Judiciary when
requered, decide to effect the human right to Food in the life of the individual who has no food or
does not possess adequate quantity and nutrition. The Judiciary has already granted nutritional
supplementation in view of the right to health. Beyond this situation I propose to discuss the
possibility of the individual who is in a situation of hunger or nutritional poverty, in the face of the
absence and inefficiency of public policies can demand from the Judiciary that the State grant him
food with minimal nutrition for the survival and health of a human being.

Keywords: right to food; public policies; judicialisation; implementation.
RESUMEN
El derecho humano a la alimentacion para materializar este derecho em la vida de las personas que
padecen hambre o inseguridad alimentaria es necessário aplicar políticas públicas.Sin embargo, la
alternancia en la presidencia del Poder Ejecutivo hace que estas políticas públicas sufran avances y
retrocesos. De esa manera, ante inconstancias y omisiones del Poder Ejecutivo, cabe al Poder Judicial,
cuando se le solicite, decidir la aplicación del derecho humano a la Alimentación en la vida del
individuo que no tiene alimento o no posee en la cantidad y nutrición adecuadas. La judicatura ya ha
concedido suplementos nutricionales con vistas al derecho a la salud. Además de esta situación me
propongo discutir la posibilidad de la persona que está en situación de hambre o pobreza nutricional,
ante la ausencia e ineficiencia de políticas públicas pueda demandar ante el Poder Judicial que el
Estado le conceda alimentos con nutrición mínima para la supervivencia y salud de un ser humano.

Palabras clave: Derecho a la alimentación; políticas públicas; judicialización; concreción.
1. INTRODUÇÃO

Trata-se de um trabalho que visa analisar o Direito Humano à Alimentação
enquanto direito que deve ser concretizado na vida do indivíduo. Verificar a eficiência e
continuidade de políticas públicas de combate à fome e insegurança alimentar e nutricional.
Analisar ainda a constitucionalidade e possibilidade de requerer perante o Poder Judiciário a
implementação das políticas públicas.
Foi feita pesquisa predominantemente da revisão bibliográfica. Baseando em
livros e artigos científicos, jurídicos e outras ciências sociais, bem como decisões do STF.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Utilizou-se do método de pesquisa revisão bibliográfica, adotando-se uma
pesquisa jurídica e social de natureza aplicada. Também foi usado o estudo comparativo com
análise de decisões judiciais sobre Direito à Saúde observando a semelhança entre o Direito à
Alimentação fundamentando a judicialização deste direito.
A fome constitui um ultraje e uma violação à dignidade humana. O acesso
inadequado à alimentação podem ter causas múltiplas, algumas das quais profundamente
enraizadas no mau funcionamento da sociedade, podendo afetar a capacidade de trabalho
contribuindo para perpetuar o ciclo vicioso de pobreza (VALENTE, 2002).
Josué de Castro (2004) traçou um mosaico alimentar do Brasil, concluindo que é
um país de fome. Atualmente, em que pese os avanços o problema não foi integralmente
resolvido.
Flávio Luiz Shieck Valente conceitua segurança alimentar e nutricional:
Segurança alimentar e nutricional consiste em garantir a todos condições de acesso a
alimentos básicos, seguros e de qualidade, em quantidade suficiente, de modo
permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, com base
em práticas alimentares saudáveis, contribuindo assim para uma existência digna em
um contexto de desenvolvimento integral da pessoa humana.

Quanto a soberania alimentar, a população urbana deve ser capaz de refletir sobre
suas necessidades, práticas alimentares e sobre a origem dos alimentos. Conforme ressaltam
Burlandy e Maluf (2010):
Num contexto em que a terra, a saúde, o corpo e o alimento configuram-se em
mercadorias, perfis de necessidades são criados e recriados em torno da
comercialização e do consumo, algumas delas impostas pelo atual cotidiano da vida
(BURLANDY; MALUF, 2010, p. 42).

O direito à alimentação é um Direito Humano contemplado em documentos

internacionais, como na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Existem outros
instrumentos internacionais alguns vinculantes, como Pacto Internacional sobre Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, e outros não vinculantes, ilustra-se, Declaração Universal
sobre a Erradicação da Fome e Desnutrição.
A inclusão do direito à alimentação no artigo 6º da CF/88 ao lado dos outros
direitos constitucionais ratifica-o como um autêntico e verdadeiro direito fundamental,
acionável e exigível, devendo ter uma ação positiva por parte do Estado para assegurar um
mínimo de dignidade ao indivíduo.
David Diniz Dantas sobre a humanização da justiça brasileira:
Não adianta incluir na Constituição princípios lindos de justiça social, dignidade da
pessoa humana, proteção aos pobres, solidariedade, se eu não os concretizo, se não
os trago para o discurso judicial, se continuo aplicando o legalismo formal.

Assim, embora a CF consagre o direito à alimentação, dentre as necessidades
básicas do trabalhador e de sua família, mas o valor real atribuído ao salário mínimo, ou
mesmo o valor monetário, não efetivam o exercício da previsão constitucional.
É dever público a concretização do direito à alimentação por meio de políticas
públicas, pois é gravado da moralidade pública, o compromisso do administrador
representante do Poder Executivo tornar transparente suas políticas de enfrentamento às
questões básicas de atendimento e asseguramento dos direitos fundamentais, em especial ao
direito de acesso à alimentação.
As políticas públicas de alimentação e nutrição são marcadas por avanços e
retrocessos no Brasil. Adotando como marco temporal deste trabalho a analise a partir do ano
de 1988 quando foi promulgada a Constituição Federal vigente no país.
O início da década 90 sofreu um retrocesso com a desestruturação de todos os
programas de alimentação e nutrição. Em 1993 IPEA divulgou os Mapas da Fome I, II, III,
demonstrando a existência de 32 milhões de brasileiros vivendo em condições de indigência.
Pelos critérios utilizados pelo IPEA são pobres todos os brasileiros cuja parcela do orçamento
gasta com alimentos não cobre suas necessidades calóricas.
O Governo Fernando Henrique (1995-2002) foi marcado pelo desmonte e
desestruturação de áreas e programas referentes a Segurança Alimentar, com redução
orçamentárias e extinção de programas, fragilizando os projetos de suplementação alimentar.
Em 2003 com a vitória do presidente Lula (2003-2011) o tema Segurança
Alimentar e Nutricional é retomada como uma prioridade do governo federal. Foi criado o
Programa Fome Zero que visa erradicar a fome e a exclusão social, pretendendo construir

uma Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
Em 2014 o Brasil saiu do mapa da fome das Nações Unidas. Segundo o relatório
global “Estado da Insegurança Alimentar 2015” publicado pela FAO. O documento cita como
exemplo os programas “Fome Zero” e “Bolsa Família” como cruciais para alcançar um
crescimento inclusivo no país.
O segundo governo Dilma (2011 – 2016) é marcado pelo enfoque na alimentação
saudável, além de apresentar um início de fragilização das políticas públicas em alimentação e
nutrição.
O governo Temer (2016 – 2018) se caracteriza por retrocessos de ruptura
institucionais e programáticas, cortes orçamentários e retrocessos em direitos conquistados.
O relatório divulgado pela FAO em 2017, mostrou que o Brasil manteve o
indicador da fome abaixo dos 2,5% nos últimos ano, o que faz com que a meta de erradicação
possa ser cumprida em 2030 caso haja continuidade de políticas públicas voltadas às
populações mais vulneráveis.
No início do governo Bolsonaro (2019) o governo federal por meio da Medida
Provisória 870 fecha o Consea. Essa situação e a volta da insegurança alimentar são
indicativos do retorno a fome e violações de direitos e a volta do Brasil para o Mapa da Fome.
Conforme afirma sobre a nutrição durante o ciclo da vida Flavio Luiz Schieck
Valente:
(...) fica muito clara a relevância de uma política nacional de alimentação e nutrição,
no contexto de uma política de segurança alimentar, e mais ainda de intervenções de
caráter intersetorial que influenciem o desenvolvimento infantil, que levam a uma
melhor nutrição e saúde desses grupos; melhor aproveitamento escolar; redução da
evasão escolar; prolongamento do tempo na escola de meninas e jovens, com
melhoria de sua autoestima e redução e retardamento da fertilidade; a diminuição da
prevalência de baixo peso ao nascer e da mortalidade; a diminuição da prevalência
de baixo peso ao nascer e da mortalidade materna e infantil, pela redução das
gravidezes em jovens e a melhor capacidade produtiva tanto do pondo de vista físico
como intelectual.

Os alimentos não podem ser instrumentos de barganha política. Assim, é legitima
a interferência do Poder Judiciário e sua atuação na implementação de políticas públicas
constitucionalmente previstas, sem que isso represente uma afronta à separação e harmonia
dos poderes. A judicialização do direito à alimentação como instrumento de sua concretização
pode ser estabelecido como parâmetro a jurisprudência em relação ao direito à saúde.
O STF quanto o Direito à Saúde decidiu pelo bloqueio de valores a fim de
assegurar o fornecimento gratuito de medicamentos em favor de pessoas hipossuficientes
(STF, Resp.909752/RS, 2007). O tratamento médico adequado e fornecimento de

medicamentos de alto custo aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado.Já
existem demandas judiciais pedindo complementação alimentar, geralmente, por pessoas com
alguma enfermidade. É dever do Poder Público, consoante dispõe artigo 196 da CF, assegurar
a todos o direito à saúde, de modo universal e igualitário, incluindo-se aí o fornecimento de
suplemento alimentar àqueles que dele necessitam, na forma prescrita por profissional de
saúde. (Recurso Extraordinário com agravo 926.608 Minas Gerais – STF).
APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO –
AÇÃO CIVIL DA PÚBLICA – SUPLEMENTO ALIMENTAR E
MEDICAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ARTIGO 196 DA
CF/88 – NORMA PRAGMÁTICA – AUTOAPLICABILIDADE –
HIPOSSUFICIÊNCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS - SENTENÇA
CONFIRMADA. 1. A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública está
sujeita ao reexame necessário. 2. A saúde compete solidariamente à União, Estados
e Municípios, podendo o cidadão acionar qualquer desses entes federativos,
conjunta, ou isoladamente, para fins de obtenção de insumo que não integra a tabela
do Sistema Único de Saúde. 3.O artigo 196 da CF/1988 não é regra programática, ou
seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade;
é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter autoaplicável, por isso geradora
de deveres para o Estado e direito para o cidadão. 4. Deve ser confirmada a sentença
que condena o Município a fornecer suplemento alimentar e medicamentos
prescritos à pessoa idosa, portadora de câncer no cérebro, em estado avançado, e que
se alimenta mediante uso de sonda, mormente quando seus familiares não possuem
condições financeiras para arcar com o custeio(fl. 227).

Desta forma, se o STF, guardião da Constituição, autoriza o bloqueio de valores
para assegurar o fornecimento de medicamentos ou tratamentos médicos como meio de
concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde, pela
mesma razão se revela possível a adoção de medida para assegurar o direito à alimentação a
quem está em situação de vulnerabilidade alimentar, podendo postular perante o Judiciário. O
direito à alimentação é um direito tão fundamental quanto o direito à saúde.
A CF/88 equiparou o Direito à alimentação com outros direitos fundamentais que
frequentemente são encontrados nas decisões de diversos tribunais, tendo a possibilidade de
sua judicialização de forma efetiva, sólida e real.
3. MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de pesquisa exploratória e qualitativa sendo o delineamento adotado a
pesquisa bibliográfica. Utilizando o método dedutivo. Foram realizadas revisões literárias,
análise jurisprudencial do STF.
Levantada literatura para o fortalecimento teórico por meio de livros, artigos
científicos e periódicos que tragam discussões recentes sobre a temática envolvida.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao analisar o Direito Humano à alimentação foi descoberto que encontra-se
positivado em tratados e documentos internacionais de Direitos Humanos. No ordenamento
jurídico pátrio foi inserido no artigo 6º da CF/88, por meio da EC 64/2010. Corroborando sua
natureza jurídica de Direito Fundamental e Social, portanto, não é apenas uma declaração,
mas um dever do Estado a sua efetivação.
Constatou-se avanços e retrocessos nas políticas públicas de alimentação e
nutrição. O combate a fome sofreu variações conforme o governo, em alguns uma
desestruturação de políticas e em outros tratada como prioridade o que trouxe avanços
consideráveis sendo referência mundial na política de combate à fome.
O Poder Executivo não tem tratado a fome como um direito. Não trata-se de uma
caridade ou mera assistência, e sim um direito constitucional a ser efetivado. Assim, a
volatilidade das políticas não traz segurança jurídica e desencadeia um processo de
insegurança alimentar.
Diante da ineficiência de políticas públicas cabe ao Poder Judiciário resguardar
este direito quando demandado. Para concretizar um direito constitucional o judiciário
concedido, por exemplo, que o Estado pague a suplementação nutricional do indivíduo,
utilizando, principalmente, o Direito à Saúde como fundamento.
Após análise de julgados do STF sobre o Direito à Saúde, observou-se decisões
bloqueando bens do Estado para fornecimento de remédios e tratamentos médicos de alto
custo. O Direito à Alimentação que possui o mesmo status de direito fundamental que o
Direito à Saúde, portanto, pode também ser demando no Poder Judiciário.
Ademais, constatou-se base constitucional, infraconstitucional para judicializar o
Direito à Alimentação para requerer perante o Estado que forneça alimentos aos que estão em
situação de fome, insegurança alimentar e nutricional implementando políticas públicas
capazes de suprir esta hipossuficiência.
5. CONCLUSÕES
O Direito Humano à alimentação embora presente no texto constitucional o
Estado tem falhado em sua concretização. O Poder Executivo não possui políticas públicas
constantes e eficientes, pois ela varia conforme o ideologia partidária que assume o poder.
Assim, aqueles que estão em situação de fome e pobreza ficam mais vulneráveis e não tem
seu direito assistido.

O Poder é indissolúvel. Assim, vê-se no Poder Judiciário uma alternativa para
concretização do direito à alimentação. Já existe demandas judiciárias por suplementação
alimentar. Ademais, há ainda a previsibilidade constitucional que aqueles que estão em
situação de fome e pobreza pleiteiem ao Poder Judiciário para que o Estado implemente
políticas públicas que garantam alimentos suficientes para uma alimentação dentro dos
padrões nutricionais e calóricos mínimos para sobrevivência humana.
Seres humanos, vivendo na miséria ou em condições de emergência, não têm
apenas o direito a alimentar-se de forma adequada. Também têm o direito à dignidade e o de
serem tratados como cidadãos, e especialmente o direito de receber apoio no sentido de
superar tais situações.
A segurança alimentar, portanto, deve ser vista como um corolário do direito à
alimentação: o Estado precisa tomar as medidas necessárias para garantir a segurança
alimentar de todos aqueles que estão sob sua jurisdição.
O direito humano à alimentação seja implementado requer observância da CF, dos
documentos internacionais, aplicação da lei, transparência e capacidade por parte do Estado.
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RESUMO
O acesso à Justiça é reconhecido como direito humano fundamental e, dessa forma,
pressuposto para o exercício da cidadania, pois a concretização dos demais direitos
fundamentais é inviável sem o acesso à Justiça. Diante disso, a proposta deste artigo é analisar
quais as políticas governamentais e políticas públicas foram e estão sendo adotadas como
meio de implementar esse direito. Nesse contexto, inserem-se os Juizados Especiais, os quais
representam um dos principais instrumentos da atualidade para realização do acesso à justiça
às classes menos favorecidas. Com isso, será dado enfoque à linguagem jurídica como meio
para assegurar uma prestação jurisdicional efetiva. Serão abordados a evolução da noção de
acesso à justiça e os critérios que orientam esse procedimento, dando relevo à simplicidade e
à informalidade, as quais se relacionam diretamente à comunicação clara e acessível ao
público dos Juizados. Para tanto, será consultada a doutrina a respeito do tema e as críticas e
soluções trazidas pelos estudiosos e pelo Poder Judiciário para o enfrentamento do problema
na utilização de uma linguagem jurídica extremamente formalista. Por fim, busca-se
compreender os benefícios na adoção de uma linguagem mais simples e informal como forma
de tornar concreto o principal objetivo desse relevante humano para a implementação da
cidadania.
Palavras-chave: Direitos humanos. Acesso à justiça. Políticas Públicas. Juizados Especiais
Cíveis.
ABSTRACT:
Access to justice is recognized as a fundamental human right and, therefore, a prerequisite for
the exercise of citizenship, since the realization of the other fundamental rights is impossible
without access to justice. Given this, the purpose of this article is to analyze which
government policies and public policies were and are being adopted as a means of
implementing this right. In this context, the Special Courts are inserted, which represent one
of the main instruments of today to achieve access to justice for the less favored classes. This
will focus on legal language as a means of ensuring effective jurisdictional provision. The
evolution of the notion of access to justice and the criteria that guide this procedure will be
addressed, emphasizing simplicity and informality, which relate directly to the clear and
accessible communication of the Courts. To this end, it will be consulted the doctrine on the
subject and the criticisms and solutions brought by scholars and the judiciary to address the
problem in the use of an extremely formalistic legal language. Finally, we seek to understand
the benefits of adopting a simpler and informal language as a way of making concrete the
main objective of this relevant human for the implementation of citizenship.

Keywords: Human Rights. Access to justice. Public policy. Special Civil Courts.
INTRODUÇÃO
O acesso à justiça é um dos mais relevantes dos direitos do ser humano a ser
efetivamente assegurado, pois, por meio dele, serão reconhecidos os demais.
O primeiro documento de alcance internacional a reconhecer o direito a efetiva e
pronta prestação jurisdicional foi a Convenção Europeia de Direitos Humanos de 1950 que,
em seu artigo 6º, I dispõe que todo indivíduo tem o direito à prestação jurisdicional em prazo
razoável. A Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, conhecida como Pacto de
São José da Costa Rica, preceitua que todo indivíduo tem direito fundamental à prestação
jurisdicional sem dilações indevidas.
O Brasil é signatário desta Convenção, tendo-a ratificado em 1992 por meio do
Decreto nº 678. Contudo, apenas em 2004, com a Emenda Constitucional 45/2004 que o
Brasil inseriu, dentre os direitos fundamentais, a garantia da razoável duração do processo.
Diante da importância desse direito humano, o objetivo do presente artigo é analisar
quais as políticas governamentais e políticas públicas foram e estão sendo adotadas como
meio de implementar esse direito, dando especial relevo aos Juizados Especiais.
Nesse contexto, por meio da técnica de pesquisa teórico-doutrinária, será analisada
de que maneira é possível assegurar a efetividade dos Juizados Especiais como um dos
principais instrumentos para a implementação do acesso à justiça entre as classes menos
favorecidas.
Nesse contexto insere-se a linguagem jurídica utilizada nos processos judiciais, uma
vez que se afirma que a linguagem típica dos operadores do Direito afasta a população do
Poder Judiciário, na medida em que marginaliza as pessoas que não possuem os
conhecimentos necessários para interpretar termos jurídicos e decisões complexas e
rebuscadas.
Dessa maneira, defende-se a adoção de uma linguagem mais simples, sobretudo no
âmbito dos Juizados Especiais, pois, além de aproximar o cidadão do Judiciário, traz mais
segurança jurídica, resultando na lógica de que quem compreende seus direitos tem a
possibilidade de melhor exercê-los.
Nesse sentido, o presente artigo, partindo dessa necessidade de simplificar a
linguagem utilizada nos procedimentos dos Juizados, busca demonstrar como a simplicidade
está diretamente ligada ao acesso à justiça.

Para isso, serão analisadas as bases do acesso à justiça e o seu alcance para,
posteriormente, entender como os Juizados Especiais representam um dos instrumentos de sua
realização. Ademais, o estudo também analisará os princípios norteadores dos Juizados e
abordará a comunicação jurídica como uma das facetas da simplicidade.
1. ACESSO À JUSTIÇA
O acesso à justiça é um dos mais relevantes dos direitos do ser humano a ser
efetivamente assegurado, pois, por meio dele, serão reconhecidos os demais. Antes de realizar
a análise desse importante direito, convém compreender o significado de direitos humanos.
Algumas terminologias são empregadas para fazer menção a tais direitos, como
“direitos fundamentais”, “direitos naturais”, “direitos do homem”, “direitos humanos
fundamentais”, entre outras. É evidente, portanto, a falta de consenso quanto à terminologia
mais adequada.
Considerando, assim, a maior difusão das expressões “direitos humanos” e “direitos
fundamentais” para designar os direitos básicos do ser humano, a presente pesquisa, sem o
intuito de esgotar o tema, abordará as diferenças entre tais conceitos.
A doutrina moderna utiliza a expressão direitos humanos para retratar duas vertentes
divisadas: ora vinculando à dimensão internacional, referindo-se a direitos válidos e vigentes
para todos os povos em sua concepção de humanidade global; ora ligando ao plano filosófico
para denotar os direitos resguardados em sua concepção maior de “Homem”.
Portanto, sob o prisma internacional, os direitos humanos objetivam imputar validade
e eficácia universal aos direitos elementares do ser humano na ordem jurídica internacional,
gozando de abrangência supranacional e supraestatal. Em razão disso, eles situam-se acima do
Estado soberano nacional, sendo extensíveis ao âmbito jurídico da globalidade dos seres
humanos.
Na perspectiva filosófica, por outro lado, os direitos do homem revelam, ainda que
de forma reflexa, alguns resquícios da doutrina do Direito Natural. Isso porque, a proteção
decorre de sua inerência à própria essência do ser humano, dada a sua natureza de sujeito de
direitos e obrigações. Em outras palavras, seriam aqueles direitos básicos que o homem possui
pelo simples fato de ser homem, da sua natureza humana.
Em face dessa concepção universal de “Homem”, os direitos humanos possuem
intensa carga axiológica, impondo a toda e qualquer ordem jurídica e seus respectivos
destinatários, o dever de respeitarem o valor humano. Disso resulta o próprio âmago jurídico

da condição de ser humano ensejando, na sistemática jurídica contemporânea, a consagração
do postulado da dignidade da pessoa humana.
A expressão direitos fundamentais, por outro lado, retrata os direitos, liberdades e
garantias considerados mais elementares e básicos em uma determinada comunidade estatal
concreta e que são conferidos aos indivíduos de uma sociedade por intermédio de uma
específica ordem constitucional.
Por derradeiro, o termo direitos fundamentais exige a prévia existência de uma
Constituição Estatal que declare, reconheça, afirme e qualifique tais direitos como
fundamentais.
Diante disso, conclui-se que, tanto os direitos humanos, quanto os direitos
fundamentais, estão vinculados aos valores de liberdade, igualdade e dignidade da pessoa
humana, sendo que os direitos fundamentais constituem-se como guias para a limitação do
poder punitivo estatal, e ainda, tratam-se de normas jurídicas de categoria especial da
cidadania.
O acesso à justiça como direito fundamental é fenômeno de reconhecimento recente,
surgido na década de 1950, na Europa. Em relação ao acesso à Justiça, cabe mencionar que a
Convenção Europeia de Direitos Humanos foi o primeiro documento de alcance internacional
a reconhecer o direito à efetiva e pronta prestação jurisdicional, visto que em seu art. 6º, I,
dispõe, desde 1950, que todo indivíduo tem o direito à prestação jurisdicional em prazo
razoável.
Aprovada em 22.11.1969, na Conferência de São José da Costa Rica, a Convenção
Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica,
em seu art. 8º, I, que todo indivíduo tem direito fundamental à prestação jurisdicional sem
dilações indevidas.
Compreendido, pois, o acesso à justiça como direito humano, relevante analisar a
evolução de seu conceito até a atualidade, sobretudo diante da necessidade de implementação
de políticas públicas voltadas à sua efetivação.
Pode-se afirmar que as bases para sua origem remontam a segunda metade do século
XIX, sobretudo com a influência da filosofia marxista, de grande importância para uma série
de conquistas sociais como resposta às desigualdades trazidas pelo capitalismo e pelo Estado
Liberal.
Como é sabido, há a necessidade da intervenção do Estado para assegurar direitos,
mormente no campo social. Trata-se do Estado do Bem-Estar Social, pelo qual ele intervém
para assegurar a igualdade material, e não mais a meramente formal.

Consequentemente, essa dimensão social refletiu sobremaneira na ordem jurídica,
pois a busca pela igualdade material ensejou a utilização de conceitos jurídicos
indeterminados. Tal fato exigiria atuação mais efetiva do controle do poder, inclusive pelos
juízes, os quais deixariam de ser meros aplicadores do direito, passando a valer-se de
instrumentos técnicos e dogmáticos para interpretá-lo e, assim, melhor aplicar a lei.
Nesse contexto, observa-se o debate filosófico acerca do positivismo extremado,
passando-se a realçar os valores de justiça e do homem. Destacam-se o “Existencialismo” e a
“Escola da Livre Pesquisa do Direito”. Nesta, defende-se a possibilidade de o juiz, ao suprir
lacunas, promover um trabalho científico com base na observação dos fatos sociais.
Todos esses estudos e movimentos filosóficos possibilitaram a superação do
positivismo normativista, conduzindo a uma prática renovada da prestação jurisdicional. O
Poder Judiciário, como um dos pilares para a busca da realização de direitos, deve assegurar o
exercício pleno da liberdade em condições adequadas e acessíveis.
A esse respeito, Mauro Cappelletti e Bryant Garth reconhecem que o direito ao
acesso efetivo à justiça ganhou atenção nessa época, pois as reformas estatais reconheceram
novos direitos aos indivíduos (como consumidores, locatários e empregados) e, para que estes
pudessem ser exercidos, deve-se haver mecanismos para sua efetiva reivindicação. Esses
autores concluem que:
O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito fundamental – o
mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário
que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos.

Com base nesses fundamentos históricos, sociais e filosóficos, é possível entender o
real significado de acesso à justiça. Como o foco do presente estudo é a relação dos Juizados
Especiais e o acesso à justiça, pretende-se ressaltar as reivindicações sociais por uma justiça
mais célere e efetiva.
Nessa perspectiva surgem os Juizados de Pequenas Causas, nos Estados Unidos, para
a defesa de direitos individuais. Na década de 1970, também nesse país, ganham destaque os
programas de apoio aos cidadãos para defesa de direitos difusos, especialmente nas áreas
ambiental e de relações de consumo.
Atualmente, nota-se uma contrarreação ao Estado Social. A intervenção estatal está
sendo reduzida, principalmente em razão da impossibilidade de manutenção de programas
sociais, optando-se pela privatização de serviços não essenciais e diminuição de investimentos
naqueles considerados essenciais.

Nessa mesma linha, Kazuo Watanabe prefere a terminologia “acesso à ordem
jurídica justa” em virtude de tratar-se, para o autor, de proporcionar mais do que o simples
acesso à Justiça enquanto órgão estatal. Para ele, os óbices ao acesso à ordem jurídica justa se
concentram, dentre outros: na necessidade do conhecimento exato da realidade social, política
e econômica do país, a fim de refletir corretamente na estruturação dos Poderes e organização
da justiça; no aperfeiçoamento constante do magistrado, com o intuito de que eles estejam
inseridos na realidade social; e na eliminação de obstáculos que eventualmente possam
aparecer, de ordem econômica, social ou cultural, por meio da justiça gratuita, assistência
judiciária, informação e orientação.
Saliente-se, inclusive, que a própria Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro preconiza que o juiz, na aplicação da lei, deverá atender aos fins sociais a que ela se
destina e às exigências do bem comum. Esse novo posicionamento do julgador representa
uma das faces da noção de acesso à justiça.
Compreendidas, pois, as bases para a concepção de acesso à justiça, pertinente a sua
análise sob o enfoque teórico-doutrinário trazido pelos estudos de Mauro Cappelletti e Bryant
Garth, os quais contribuíram de forma significativa para a reflexão sobre a importância da
criação de tribunais de pequenas causas.
1.1 As ondas renovatórias do acesso à justiça
Naiara Souza Grossi, Vinicius Fernandes Ormelesi e Roberto Brocanelli Corona, no
artigo “Entraves ao efetivo acesso à justiça: o valor da causa no juizado especial cível”,
relatam que, em 1978, Mauro Capelletti e Bryant Garth concluíram o relatório do Florence
Project, financiado pela Ford Foundation, no qual questionam o significado do direito de
acesso a partir dos obstáculos que podem e devem ser atacados para possibilitar a efetivação
da Justiça.
Os estudiosos identificam que tais obstáculos do direito de acesso são interrelacionados, repousando-se em fatores de natureza econômica, organizacional e
procedimental. Com isso, identificados os problemas, Capelletti e Garth indicam as soluções
práticas.
Quanto aos obstáculos, iniciam apontando o custo dos processos litigiosos, sobretudo
nos países que adotam o sistema da sucumbência como ônus à parte vencida, e, ainda, com a
despesa com honorários advocatícios. Como consequência, as causas que envolvem pequenos
valores ficam mais prejudicadas visto que, na maioria das vezes, o custo supera o valor

pretendido. Além disso, a demora na tramitação dos processos também atinge diretamente os
custos, o que gera o aumento de desistências e acordos em valores bem inferiores aos que a
parte tem direito.
A solução para esse problema ficou conhecida como a “primeira onda: assistência
judiciária para os pobres”. Cappelletti e Bryant defendem que de nada adianta ser reconhecido
o direito de acesso se o Estado não adotar meios para garanti-lo. Diante disso, os estados
passaram a assegurar serviços jurídicos para os pobres.
Em consequência disso, houve reformas no sistema implantado inicialmente,
culminando na maior reforma nas assistências judiciárias já realizada na Áustria, Inglaterra,
Holanda, França e Alemanha Ocidental, lugares onde os advogados particulares eram pagos
pelo Estado em um sistema chamado “judicare”.
Em contrapartida a esse sistema foi adotado, em alguns países, o modelo de
assistência judiciária com advogados remunerados pelos cofres públicos. Os serviços jurídicos
seriam prestados por advogados com escritórios localizados nas comunidades pobres, de
modo a facilitar o contato e a diminuir as barreiras de classe. Com isso, acreditava-se que o
problema da desinformação jurídica seria resolvido.
Em conclusão à primeira onda, os autores reconhecem que a assistência judiciária
não pode ser o único enfoque para a reforma do acesso à justiça, sobretudo porque, para esse
sistema ser eficiente, seria necessário um grande número de advogados.
Além disso, mesmo não sendo necessário arcar com os custos de um advogado, essas
pessoas não teriam condições de arcar com os custos do processo. Em síntese, a solução do
problema envolveria, ainda, a possibilidade de tutela de interesses difusos dos pobres, o que
foi a base para a segunda onda de reforma.
Diante disso, Cappelletti e Bryant prosseguem indicando, como obstáculo, a
dificuldade na tutela de interesses difusos, uma vez que, por sua natureza, ou ninguém teria
direito a corrigir a lesão a um interesse coletivo ou o prêmio para essa correção seria muito
pequeno para que uma pessoa fosse impelida a intentar uma ação.
A solução foi a segunda onda, intitulada de “representação dos interesses difusos”.
Nela, os autores destacam as reformas legislativas no sentido de permitir que indivíduos ou
grupos atuem em representação dos interesses difusos. Para isso, seria necessária uma
representação adequada em benefício de determinada coletividade, ainda que os membros
dela não fossem individualmente citados. Além disso, impunha-se a releitura da noção
tradicional de coisa julgada, de maneira que, em certos casos, fosse possível que a decisão
vinculasse pessoas que não participaram diretamente do processo.

Por fim, o último obstáculo é voltado às possibilidades das partes, no sentido de que
algumas espécies de litigantes têm mais vantagens estratégicas em relação a outros. Dentre
essas vantagens foram destacadas, pelos estudiosos: os recursos financeiros que algumas
pessoas ou sociedades possuem, o que as favorece na formulação de suas pretensões de forma
mais efetiva; a capacidade jurídica pessoal de certos indivíduos, que têm mais possibilidades
de conhecer seus direitos e fazê-los valer; e, ainda, a figura dos litigantes “habituais”, os quais
têm mais experiência com o direito, permitindo-se o melhor planejamento do litígio.
A solução dada pela terceira onda, para os autores, depende de uma concepção mais
ampla de acesso à justiça, sob novo enfoque. Ela foi centrada no conjunto geral de instituições
e mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para processar e prevenir disputas nas
sociedades modernas.
Cappelletti e Bryant afirmam que, para ser assegurado o efetivo acesso à justiça,
seriam necessárias uma variedade de reformas, tais como novos tipos de procedimentos,
mudanças na estrutura dos tribunais ou a criação de novos, uso de pessoas leigas,
modificações no direito substantivo para evitar litígios ou facilitar sua solução, e utilização de
mecanismos privados ou informais de solução das lides.
Nesse cenário, foi incluída a criação de procedimentos especiais ou, mesmo, de
tribunais especiais, voltados, sobretudo, para a proteção dos direitos das pessoas comuns,
tanto como autores quanto como réus. Um sistema caracterizado por baixos custos,
informalidade e rapidez, por julgadores ativos e pela utilização de conhecimentos técnicos e
jurídicos. Trata-se, portanto, dos Juizados de Pequenas Causas, cujo foco é equiparar a
máquina judiciária de maneira a atender as classes menos favorecidas.
Diante disso, pode-se afirmar que o Juizado Especial é um dos instrumentos
viabilizadores do acesso à Justiça, uma vez que surge como resposta à morosidade processual.
O objetivo dos Juizados é ampliar o acesso ao Poder Judiciário por meio de uma justiça mais
célere e eficaz, de maneira que as partes possam exercitar a conciliação em um processo
informal e gratuito, o qual dispensa a representação por advogado.
Portanto, o Estado deve assegurar mecanismos que assegurem a efetividade desse
procedimento sumário, a fim de evitar que represente um direito meramente simbólico, como
alertam Cappelletti e Bryant.
Com essas importantes lições trazidas por esses dois autores, é reforçada a ideia
central do presente trabalho de que a simplicidade e a informalidade podem e devem ser
usadas como mecanismos eficientes para assegurar uma melhor tutela jurisdicional.

2 Evolução legislativa dos Juizados Especiais no ordenamento pátrio
Atualmente, a Lei nº 9.099/1995 regula o procedimento nos Juizados Especiais.
Contudo, antes de seu advento no ordenamento pátrio, já existiam os Juizados de Pequenas
Causas.
A Lei nº 7.244/1984 dispunha sobre a criação e o funcionamento dos Juizados de
Pequenas Causas. Como leciona Cândido Rangel Dinamarco, o intuito era facilitar o acesso
ao Poder Judiciário, conferindo mais celeridade e agilidade ao processo para uma efetiva
tutela jurisdicional.
O autor prossegue afirmando que essa lei seria o marco legislativo do início de um
movimento tendente a rever os conceitos tradicionais do direito processual, a fim de adequá-la
à moderna concepção democrática da Jurisdição. Busca-se, ainda, atender às demandas das
populações mais carentes, com resultados mais úteis.
O artigo 2º de referida Lei rezava que o processo seria orientado pelos critérios de
oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Percebe-se, então,
que, já nessa época, buscava-se a simplicidade na solução de litígios.
Nesse contexto, o Juizado Especial de Pequenas Causas facilitou o acesso à Justiça,
uma vez que reforçou a busca pela conciliação entre as partes e estabeleceu princípios que
demonstraram a necessidade de um tratamento mais simplificado e célere para causas que não
fossem complexas.
A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, prevê que “a lei não excluirá
da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça do direito”. Diz-se que o acesso à justiça
está assegurado nesse inciso. A Constituição também determina, no artigo 98, inciso I, a
criação de Juizados Especiais para julgamento de causas de menor complexidade e infrações
penais de menor potencial ofensivo, adotando o procedimento oral e sumaríssimo.
Assim, em 26 de setembro de 1995, foi promulgada a Lei n.º 9.099, que instituiu os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais. A nova lei cria um mecanismo processual paralelo à
Justiça Comum, na tentativa de ampliar a possibilidade de acesso ao Poder Judiciário para
pessoas mais simples que, até então, não buscavam soluções jurisdicionais para seus
problemas.
2.1 Princípios dos Juizados Especiais

A Lei nº 9.099/1995, em seu artigo 2º, prevê os critérios que deverão ser obedecidos,
quais sejam: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade,
buscando, sempre que possível, a conciliação entre as partes. Assim, a principiologia adotada
coaduna com a previsão constitucional supratranscrita de criação dos juizados de pequenas
causas.
2.1.1 Princípio da oralidade
O princípio da oralidade consiste na exigência constitucional de observância da
forma oral no tratamento da causa, mas sem excluir, por completo, a utilização da escrita.
O uso da oralidade no procedimento da Lei nº 9.099/1995 é de grande importância,
pois aparece como norteadora geral do processo civil com maior ou menor intensidade,
dependendo do tipo da lide, tal qual como posta pelo sistema à apreciação do Estado-Juiz.
Todavia, no processo comum, por suas próprias características, a oralidade não consegue ser
erigida ao seu ponto máximo, enquanto no processo especializado a possibilidade aumenta
sobremaneira.
O princípio da oralidade apresenta grandes vantagens: primeiramente, objetiva tornar
o procedimento mais ágil, possibilitando que nas audiências se reduza a termo apenas o
essencial ao processo.
Outra grande vantagem é de ordem psicológica, pois as partes têm a sensação, ao
pronunciar-se diante do magistrado, de exercitar, elas mesmas, uma influência decisiva no
deslinde da demanda, e, em contrapartida, no melhoramento da imagem do Judiciário perante
os jurisdicionados.
O princípio da oralidade traz, implicitamente, outros princípios, quais sejam:
imediação do juiz na audiência; concentração da causa; e irrecorribilidade, em separado, das
decisões interlocutórias.
Por sua vez, o princípio do imediatismo preconiza que o juiz realize diretamente a
colheita da prova, com contato imediato com os litigantes, propondo a conciliação, expondo
os pontos controvertidos da demanda e dialogando com as partes. O intuito é a facilitar a
composição amigável. O princípio da concentração pressupõe que os atos realizados nas
audiências sejam concentrados, tanto quanto possível, em uma única audiência ou em
audiências próximas. Por fim, o princípio da irrecorribilidade das decisões restringe-se às
interlocutórias, para evitar a paralisação e o andamento do processo.

Conclui-se, assim, que o princípio da oralidade visa o integral diálogo entre as partes,
testemunhas e o juiz, a fim de que os atos processuais ocorram de maneira mais dinâmica,
reduzindo o formalismo existente no procedimento ordinário.
Assim como defendido por Capelletti e Garth, ao permitir-se às partes que se
manifestem livremente facilita-se a conciliação, propiciando uma maior aceitação das
situações em razão das decisões serem obtidas por mútuo consenso. Consequentemente,
colabora-se para a redução dos conflitos não jurisdicionáveis.
2.1.2 Princípios da simplicidade, informalidade e celeridade
Os princípios da simplicidade e informalidade podem ser analisados em conjunto,
uma vez que decorrem da celeridade processual. Assim, quanto mais simples e informais
forem os atos praticados no processo, maior será a economia processual e mais célere a sua
tramitação. Com a simplicidade e a informalidade objetiva-se a solução do litígio, não
importando a forma adotada para a prática do ato processual, apenas que ele atinja a sua
finalidade, sem gerar prejuízo às partes.
Necessário ressaltar que o legislador, ao estabelecer um microssistema objetivando
solucionar os conflitos de menor complexidade, teve como escopo a simplicidade, pelo fato
que, na maioria das vezes, quem compõe essas demandas são pessoas de baixa renda, sem o
conhecimento necessário para pleitear seu direito em juízo.
A respeito da informalidade, tem-se que os atos processuais devem ser informais,
despindo-se do apego à forma.
Esses princípios justificam a nova postura mais ativa dos magistrados, como
defendem Capelletti e Garth, servindo como apoio à solução dos litígios, maximizando as
possibilidades de um resultado justo, atuando de forma a diminuir as desigualdades existentes
entre as partes.
Com relação à simplicidade e à informalidade, pode-se afirmar que aproximam mais
as partes do processo, pois o intuito é assegurar que elas tenham a adequada compreensão do
que nele acontece.
A forma mais simples é a mais adequada para o jurisdicionado com menor instrução
e como em tal procedimento a figura do advogado é facultativa, o legislador deve assegurar
meios para que o acesso à justiça seja preservado entre as pessoas que possuem menos
condições de compreender as vicissitudes de um processo.

3 A importância de uma comunicação compreensível para a efetivação do acesso à
justiça no âmbito dos Juizados Especiais
Compreendidos os princípios reitores do sistema dos Juizados Especiais, percebe-se
que a Lei nº 9.099/1995 volta-se à efetivação do direito do jurisdicionado com a maior rapidez
e simplicidade possível. A intenção do legislador foi desburocratizar o acesso ao Judiciário,
viabilizando ao cidadão ingressar com uma ação sem a necessidade de assistência de
advogado ou o pagamento de custas, em algumas causas de até vinte salários-mínimos.
Dessa maneira, conclui-se que a efetivação do acesso à justiça no âmbito dos
Juizados perpassa pela satisfação desses preceitos que instrumentalizam a adoção de uma
nova postura judicial.
No entanto, dados e pesquisas sobre o Poder Judiciário indicam deficiências no
funcionamento do sistema dos Juizados Especiais. Dentre os obstáculos destacam-se o
volume crescente de processos judiciais; o congestionamento quase invencível; a estrutura
física e os recursos humanos e financeiros insuficientes; e, na percepção dos cidadãos, uma
sensação generalizada de morosidade, insegurança e injustiça.
Nesse contexto, buscando identificar se os Juizados Especiais estão cumprindo seu
papel de efetividade do acesso à justiça, bem como se o aumento no volume de ações judiciais
realmente significa incremento de cidadania, o Conselho Nacional de Justiça realizou, em
2015, uma pesquisa, que culminou no relatório “Perfil do acesso à justiça nos Juizados
Especiais Cíveis”.
O relatório da pesquisa desenvolvida pela equipe de pesquisadores da Universidade
de São Paulo, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, no âmbito da Série “Justiça
Pesquisa”, promovida pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de
Justiça apontou ameaças que atualmente se colocam ao acesso à justiça pelos juizados. Dentre
elas destacou-se a linguagem técnica jurídica altamente complexa utilizada nos formulários
das atermações, nos atos jurisdicionais proferidos e nas audiências, que não se mostrou ao
alcance dos cidadãos. Estes, conforme relatos, precisavam de auxílio especial para entender os
campos do formulário e, por vezes, desistiram de retornar para propor a demanda.
Constatou-se que o resultado dessa comunicação pública técnica e pouco acessível
torna a regra do facultativo uso do advogado uma exceção, já que a maioria das partes se faz
presente nos Juizados acompanhada de advogados e pessoas físicas recorrem com mais
frequência a advogados quando acionam pessoas jurídicas.

Outro dado importante apurado na pesquisa foi com relação aos julgamentos mais
frequentes nos Juizados Especiais que, em grande parte, não resolveram o conflito,
homologando desistências dos autores ou considerando o juízo incompetente para decidir
aquele conflito. Isso mostra ausência de pacificação social e prestação jurisdicional.
Nesse contexto, outra importante pesquisa – que resultou no “Diagnóstico sobre os
Juizados Especiais Cíveis”, realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Ipea,
no ano de 2013 – apresentou um diagnóstico acerca das questões do ambiente institucional,
características do Juizado, itens de acessibilidade e comodidade aos cidadãos, assistência
jurídica, centrais de conciliação, gestão da secretaria/cartório, percepção dos atores e análise
de autos findos.
A pesquisa trouxe reflexões sobre um conjunto de hipóteses explicativas acerca das
diferenças encontradas entre os indicadores de funcionamento dos Juizados Especiais Cíveis
dos três estados analisados – Amapá, Rio de Janeiro e Ceará –: juizados itinerantes,
atendimento avançado ao público, problemas de estrutura física e deficiência de recursos
humanos, problemas de gestão e baixa disponibilidade de pautas para realização de audiências
de instrução e julgamento.
As conclusões e reflexões finais desse diagnóstico demonstram que, a depender do
protocolo de rotinas de trabalho adotado, da estrutura física e de recursos humanos
disponíveis, o tempo total de tramitação do processo e o número de sentenças de mérito
proferidas pelos Juizados da pesquisa foram maiores ou menores.
Outra relevante pesquisa realizada pelo Ipea, no ano de 2015, que resultou no
relatório “Desburocratização dos cartórios judiciais: análise dos juizados especiais do
Tribunal de Justiça de São Paulo”, buscou descrever diferentes modelos de gestão utilizados
nos Juizados Especiais, comparando-os em termos de efetividade, de eficiência e de qualidade
das decisões, além de investigar questões de cultura organizacional e de relacionamento
intrainstitucional que impactam os serviços prestados pelos Juizados Especiais e determinam
causas-padrão de congestionamento dos Juizados Especiais. Por sua vez, a causa principal de
burocratização e perda de efetividade, eficiência ou qualidade da prestação jurisdicional
desvendada pelo estudo está relacionada ao ambiente desfavorável à inovação e à adaptação
dos procedimentos à realidade local, já que a realidade dos cartórios é muito balizada por
técnicas e procedimentos já estabelecidos e que não foram atualizados ao longo do tempo.
Além disso, muitos servidores e juízes – mas, também, promotores defensores e
advogados – têm resistência quanto à implementação de novos modelos de gestão e, por

vezes, também estão circunscritos na realidade de procedimentos relativos às varas comuns,
ainda resistentes ao modelo mais desburocratizado dos juizados.
Dessa maneira, percebe-se que uma das providências necessárias a serem tomadas é
a de simplificar a linguagem nos atos processuais para que o processo se torne mais acessível
às partes, adequando-se à realidade da população local atendida.
Sobre o estudo da comunicação pública e linguagem jurídica como instrumentos de
cidadania, é necessário compreender a comunicação usada como instrumento de ideologia e
dominação. Para Pierre Bourdieu e Michel Foucault, as produções simbólicas (como uma
sentença) são instrumentos de dominação. A cultura dominante integra a classe dominante,
por meio de uma comunicação imediata entre todos os seus membros, distinguindo-os dos
integrantes das demais classes. Ou seja, ao adotar uma comunicação jurídico-formal elitizada
e inacessível, está-se impondo uma distância e delimitando barreiras ao Poder Judiciário.
Nessa linha de raciocínio dos autores, o discurso reproduz os sistemas de dominação,
sendo, ainda, motivo pelo que se luta e o poder do qual queremos nos apoderar, expressão de
uma visão de mundo e instrumento de dominação também em disputa.
Lawrence Friedman afirma que a obscuridade da linguagem jurídica visa legitimar a
autoridade do sistema jurídico, na base do segredo e de sua separação dos cidadãos. Para o
autor, a linguagem jurídica é uma linguagem especial e, por isso, é especial, também, a
profissão jurídica. A educação em uma atividade técnica muda uma ocupação para uma
profissão e, por consequência, a linguagem jurídica possui um valor simbólico; é um sinal de
status, e não só um instrumento de comunicação.
Mariana de Lemos Campos defende que a linguagem jurídica é responsável pela
distância entre os operadores do direito e o homem médio, uma vez que o cidadão comum
estaria “dominado ou sujeito a um universo do qual não tem o mínimo conhecimento”.
Acertadamente, a autora afirma que isso representa a quebra da isonomia em relação àqueles
que detêm e os que não detêm a habilidade linguística.
Ela vai além, ao concluir que a linguagem jurídica elitizada usada atualmente se
constitui como “forma inconstitucional e anti-isonômica”, na medida em que fere o artigo 5º,
XXXV da Constituição Federal, e discrimina a maioria da população, deixando-a à margem
do Judiciário.
Diante disso, defende que os operadores do direito deveriam repensar a forma de
praticar os atos processuais, como uma tomada de consciência, no sentido de privilegiar uma
linguagem mais clara e precisa, apta a promover a integração entre as partes.

No artigo “Linguagem e Direito: a marginalização do sujeito no JEC”, Talita Tatiana
Dias Rampin, Naiara Souza Grossi e Yvete Flávio da Costa defendem que é possível ocorrer a
marginalização do sujeito pelo processo se a linguagem utilizada não for acessível. Para essas
autoras, se a parte não puder compreender a linguagem utilizada pelo Direito e seus
operadores será difícil, para ela, também compreender seus direitos.
Nesse trabalho, as autoras apontam a importância da postura do juiz, o que
constituiria uma “quarta onda” renovatória, identificada como “gestão judiciária”. Assim, o
juiz deveria assumir a posição de gestor que se preocupa não só em proferir decisões, como
também prestar uma tutela jurisdicional eficiente e efetiva.
Para isso, o magistrado precisaria utilizar uma linguagem menos jurídica e com
palavras mais claras ao decidir o caso, conciliando a técnica (processual) com a realidade do
interessado.
Nessa mesma linha, Cassiano Silva Araújo, Hebner Peres Soares e Tauã Lima
Verdan Rangel também defendem que uma linguagem mais simples está diretamente
relacionada ao princípio da simplicidade, uma vez que
[...] Uns dos grandes problemas enfrentados hoje no nosso judiciário é o
“jurisdiquês” uma síndrome que afeta a grande parte dos operadores do direito, os
quais se utilizam de uma linguagem incompreensível, de modo que abre um leque de
interpretação para as partes de modo equivocado de interpretar os seus vocábulos,
desta forma nem sempre tendo êxito em sua interpretação.

Dessa maneira, os autores concluem ser necessário uma reeducação no vocabulário
utilizado nos tribunais e nas faculdades de Direito, buscando-se uma linguagem direta, que
permita uma maior compreensão para as partes.
Como bem adverte Luís Henrique Bortolai, “o que se busca não é a banalização da
linguagem jurídica, mas a sua acessibilidade irrestrita a todos”. O problema reside no
“juridiquês”, expressão empregada para caracterizar os abusos e excessos na linguagem
jurídica de forma desnecessária.
Acerca da linguagem jurídica exacerbada, Paulo César de Carvalho explica, de forma
bastante didática:
O que os críticos do “juridiquês” condenam não é isso: entre outras questões,
repudiam o emprego de termos arcaicos ou em desuso, a ornamentação excessiva
dos enunciados, a linguagem rebuscada, pomposa. Em nosso entendimento, não há
razão para se chamar o “viúvo” de “cônjuge supérstite”, nem a “esposa” de “cônjuge
virago”, nem o tribunal superior (STF, STJ, TST) de “excelso pretório” ... Só mesmo
muita afetação justificaria o uso de “cártula chéquica” em lugar de “folha de
cheque”. Mesmo com toda a pompa, uma cadeia não fica melhor se designada por
“ergástulo público”. Será que o juiz de primeira instância sabe que ele é um
“alvazir”?

O Poder Judiciário enfrenta, portanto, entraves com a linguagem utilizada e a
excessiva formalidade dos processos. Os Juizados Especiais, cujos critérios norteadores
guiam-se pela simplicidade e informalidade, representam o ambiente mais propício para que
essa mudança de paradigma seja efetivada.
Nesse contexto, destaca-se a campanha de simplificação da linguagem jurídica
realizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), no ano de 2005, trazendo
como foco principal que “ninguém valoriza o que não conhece”. Essa concepção traz à tona a
complexidade da linguagem jurídica, de modo que é evidente a necessidade de uma
reeducação nos vocabulários utilizados nos Tribunais e nas faculdades de Direito, nas quais
deveriam ser buscadas uma linguagem direta, o que acarretaria mais compreensão para as
partes.
Além disso, a Associação objetivou a conscientização dos estudantes de Direito
sobre a importância do uso de uma terminologia mais simples, gratificando pesquisas que
versassem sobre a linguagem jurídica simples. O incentivo estendeu-se também aos
magistrados para que fossem utilizadas, em suas decisões, formas mais objetivas, simples e
diretas de comunicação.
Como visto, todos esses mecanismos que facilitam o acesso à justiça pelas partes têm
como resultado soluções jurídicas mais justas. Cabe aos operadores do Direito, a começar
pelos serventuários e magistrados que compõem a estrutura dos juizados, adotar medidas que
aliem tanto a facilidade na compreensão daquilo que a parte pretende quanto a celeridade na
resolução dos conflitos. Somente dessa forma será possível assegurar a confiança das pessoas
no Judiciário e, em última análise, uma maior segurança.
4 CONCLUSÃO
No presente artigo, pode-se verificar a evolução do acesso à Justiça, que é entendido
como um direito humano fundamental. Verificando os marcos históricos de seu desenvolvimento,
desde as cartas e a declaração de direitos norte-americana e dos direitos do homem e do cidadão.
Após, pela Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, até se
chegar nas convenções e pactos de direitos humanos e a atual concepção do acesso à Justiça.
Foram analisadas as bases da atual noção de acesso à justiça e a sua importância

como garantia fundamental do cidadão. Constatou-se que a tutela jurisdicional efetiva
somente é possível se for assegurado tratamento isonômico aos sujeitos do processo.
O Poder Judiciário representa o meio pelo qual os indivíduos podem fazer valer seus
direitos. Contudo, somente quando se conhece um sistema é possível utilizá-lo de forma

eficiente. O acesso à justiça representa justamente essa preocupação em aproximar as pessoas
do Judiciário.
Contudo, o que se verifica, na prática, é a segregação entre aqueles que detêm o
conhecimento jurídico e aqueles que não o detêm. A linguagem jurídica rebuscada utilizada
pelos operadores do Direito é apontada como uma das responsáveis pela inacessibilidade à
justiça.
Com o presente artigo constatou-se intensa crítica ao “juridiquês”, que representa
verdadeiro instrumento de poder para aqueles que dominam o universo jurídico.
Consequentemente, isso resulta em afronta à isonomia e ao próprio sentido de efetivo acesso a
uma ordem jurídica justa.
Portanto, a partir do momento em que o constituinte determina a criação de juizados
de pequenas causas, valorizando a oralidade e a simplicidade, verifica-se a preocupação em
assegurar o pleno exercício da jurisdição de causas mais simples para a população com
poucas condições financeiras e baixa instrução.
Os Juizados Especiais representam, então, relevante instrumento de acesso à justiça.
No entanto, pesquisas realizadas, como apontado neste trabalho, demonstram que tal situação
está longe de ser atingida. O grande volume de processos culmina na morosidade processual e
a desnecessidade de advogado resulta na falta de conhecimentos necessários para que as
próprias pessoas possam formular suas pretensões e entender as decisões e os atos
processuais.
Portanto, concluiu-se pela necessidade de serem adotadas novas posturas por parte
dos serventuários e magistrados que compõem a estrutura dos Juizados Especiais. Uma delas
é a utilização de uma linguagem simples e acessível às pessoas mais humildes. Isso pode ser
realizado, desde o momento das atermações, com o auxílio direto dos servidores responsáveis
pelo ato, além de com uma postura mais ativa do juiz, no sentido de se atentar para a realidade
social das pessoas que se valem dos juizados, ouvindo-as, explicando, propondo conciliações
e proferindo decisões claras e objetivas.
Não há dúvidas de que se trata de grande mudança no perfil do Poder Judiciário, que
somente poderá ser alcançada com esforço e empenho de todos os sujeitos que se relacionam
com o processo. A busca por uma comunicação simples, como visto, representa, em última
análise, a possibilidade do exercício efetivo da cidadania.
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RESUMO
A proposta geral do trabalho será, em um primeiro momento, a partir de relatos
jornalísticos,descreversinteticamente o caso dos dez adolescentesem conflito com a lei que
morreram carbonizados no Centro de Internação Provisória, instaladono 7º Batalhão da
Polícia Militar de Goiás, em maio de 2018. Após isso,implicaremosessa tragédia como
apresentação de uma situação de desproteção de direitos humanos e a noção de abjeção e
desimportância de corpos à margem do interesse social. Para dar conta disso, é necessário
explicaros elementos centrais do discurso dosdireitos humanos, quando surgem e a quem
defendem, bem como debater a abjeção como estigma social de exclusão sempre nos
comprometendo a voltar ao fato gerador do nosso interesse. A partir da análise desses
discursos, por meio de uma revisão de literatura, em um viés interdisciplinar de se pensar essa
política universalista, explicitaremos como a notícia dessa tragédia repercute o que se acredita
como a defesa da dignidade dos sujeitos e como o discurso de ódio acaba excluindo essa
necessidade de garantia da dignidade humana a todos.
Palavras-chave: Direitos humanos. Adolescentes. Dignidade. Alteridade.Efetividade.
INTRODUÇÃO
Este artigo, de modo geral, discute o conceito de Direitos Humanos, através do
estudo e apresentação do caso dos adolescentes que morreram carbonizados no Centro de
Internação Provisória, instalado no 7º Batalhão da Polícia Militar, em Goiânia, no estado de
Goiás.
A apresentação do caso se mostra como um exemplo de proteção ineficiente de
direitos humanos, e, de distorção do que seriam esses direitos, uma vez que, durante a leitura
da reportagem, observamos o surgimento de uma dificuldade na compreensão do que seriam
direitos humanos e a quem protegem.
Explicando, como será adiante elencado devemos buscar compreender os direitos
humanos como direitos modernos, fruto de lutas historicamente travadas, e pautados na ideia

de alteridade e reconhecimento, o que vai de encontro a equivocada relação feita entre direitos
humanos e a proteção do que uma parcela da sociedade civil costuma chamar de bandidos,
quando em verdade são em síntese mecanismos de defesa de todos nós, e a efetivação de
nossas liberdades.
A escolha de escrever sobre este caso, surge após a leitura de reportagens, e notícias,
onde se observa o conflito travado em relação à defesa desses adolescentes, através dos
direitos humanos, e a distorção naquilo que parece predominar que é a noção de que direitos
humanos só servem a proteção de criminosos. O que demonstra uma falha de compreensão da
importância do que são os direitos humanos. Para tanto, utilizaremos a reportagem
selecionada como fonte, fazendo uma descrição ainda que breve dos fatos na tentativa de
situar o leitor. Desta feita, tentaremos explicar através bibliografia selecionada o que são
direitos humanos, quando surgem e a quem defendem.
1. O CASO
Apublicaçãoutilizada neste ensaiopara a apresentação do caso ora discutido, foi
publicada no dia 29 de agosto de 2018, no Portal Dia Online com o título:“A história dos dez
adolescentes queimados vivos em Goiás”.A reportagem conta a história dos jovens mortos no
Centro de Internação Provisória (CIP), instalado no 7º Batalhão da Polícia Militar de Goiás,
na cidade de Goiânia. O incêndio aconteceu no dia 25 de maio de 2018, no CIP para menores
em conflito com a lei, conhecido como “cadeião”,no alojamento 1, da ala A.
A reportagem conta um pouco da história de cada um dos adolescentes que morrem
no incêndio. Trazendo informações pessoais, como onde moravam, se frequentavam a escola,
quem são e o que fazem seus pais, por quais atos infracionais foram internados, se já haviam
sido internados em outras oportunidades, descreve como eram os jovens antes e depois da
internação, e também as últimas conversas dos adolescentes com os familiares que tiveram
oportunidade de conversar com os eles antes de suas mortes.
Sem adentrar nas questões de direito16, a descrição das entrevistas com as
famílias dos adolescentes, constrói um texto comovente. Inicialmente, porque apresenta a
situação de vulnerabilidade dos adolescentes, são relatos de famílias pobres e de adolescentes
discriminados, e negligenciados em suas necessidades mais básicas como educação, saúde,
moradia digna, alimentação. E seguidamente, porque nota-se a percepção por parte dos
Quando utilizamos a expressão “sem adentrar nas questões de direito” nos referimos a questões legais
positivadas que não foram apresentadas na entrevista, mas que, se adequariam ao caso, tais como a
responsabilidade civil do estado de forma integral visto que, os adolescentes estavam sob a tutela estatal, de
modo que caberia ao estado garantir a integridade dos adolescentes.
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familiares, como se observa nos relatos, de que a sociedade não está preocupada com a morte
dos adolescentes, que para a sociedade são menos dez bandidos.O que nos retoma aquele
discurso divulgadode que bandido bom é bandido morto, e de que os direitos humanos se
colocam como mecanismo de defesa dos bandidos contra a sociedade.
As históriasdos adolescentes que foram contadas na entrevista,apresentam as
situações difíceis vividas pelas famílias, todos eram pobres, contam a história da vida difícil
de gente humilde, e que ainda perdeu alguém importante, em uma tragédia. O reflexo de uma
sociedade discriminatória e desigual.
Desta feita, a morte dos adolescentes, e a apresentação do discurso de que
direitos humanos se colocam como mecanismo de defesa dos bandidos, demostra a
necessidade de melhor compreender o que são direitos humanos e a quem defendem.
2. O QUE SÃO DIREITOS HUMANOS
Na busca de apresentar uma definição do que são direitos humanos e a quem
defendem, é necessário construir uma narrativa para dizer que, os direitos humanos surgem na
modernidade, não adentraremos na importância da declaração de tais direitos17, que são fruto
de lutas historicamente travadas, e surgem como direitos do sujeito, como os direitos do eu.
Nesse sentido Castor M. M. Bartolomé Ruiz, coloca em seu texto – Os direitos humanos
como direitos do outro-, que:“A relação entre os direitos e o sujeito é tão estreita que no
horizonte conceitual da modernidade chegam a se confundir como similares. A filosofia teve
a responsabilidade desta conjunção, a ponto de concluir que a modernidade é a do sujeito e
dos direitos.” (Ruiz, pág. 189)
Com a modernidade a sociedade deixou de ser constituía sob o modelo estamental,
que não abria espaço para direitos do sujeito, para se constituir como o modelo que enfatiza
suas questões no sujeito, sendo que este sujeito é necessariamente detentor de direitos, que o
protegem. Como explica Castor antes da modernidade os direitos do sujeito eram desiguais,
estipulados pelo seu estado social.
Os regimes sociais pré-modernos caracterizaram-se pelo dualismo soberaniaservidão, domínio-obediência. Neles, a relação social estava mediada pela servidão.
O comportamento dos indivíduos era pautado, desde o seu nascimentos, pela
obrigação derivado do estamento a que pertenciam. Não se reconhecia uma
obrigação isonômica para todos os indivíduos. A obrigação era desigual, segundo a
natureza de cada estamentos social. A desigualdade estamental gerava um relação
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A importância da declaração ou anunciação em documentos de Direitos Humanos, é trabalhada por Lynn Hunt,
no livro – A invenção dos direitos humanos: uma história- “Uma vez anunciados abertamente, os direitos
propunha m novas questões — questões antes não cogitadas e não cogitáveis. O ato de declarar os direitos
revelou-se apenas o primeiro passo nu m processo extremamente tenso que continua até os nossos dias.”(Hunt,
pág. 145

desigual de direitos e deveres entre pessoas e grupos sociais. A marca do sujeito
pré-moderno era a submissão as obrigações de seu estado social. Seus direitos eram
sufocados pelas obrigações sociais impostas pela condição natural de seu estado
social. Ninguém escapava ao destino social do seu nascimento: o berço gerava
direitos e deveres sociais derivados da classe social onde se nasceu. A desigualdade
social dos estamentos se justificava como uma forma natural de existência. (RUIZ,
2010, pág. 190)

Com a modernidade então, instaurou-se essa nova concepção de sujeito, que veio
romper com a ótica legitimada da desigualdade social do modelo servil. Nessa nova
concepção colocada pela modernidade, o sujeito rompe com a sociedade estamental,
desconstituindo a legitimidade da desigualdade natural pregada pelo modelo servil, e coloca
no sujeito todo o enfoque. (RUIZ, pág. 191)
Essa concepção de sujeito de direitos, individuais só foi possível de ser erguida se
fundamentada no pensamento explicado por Bobbio e Castor, numa ideia de direitos naturais,
que desconstruir a legitimidade da sociedade estamental que acorrentava a subjetividade, o
sujeito servil não possuía uma individualidade, esta pertencia ao soberano. A emergência do
eu individual como portador de direitos naturais, é decisiva na desconstituição das sociedades
pré-modernas, passando para o estabelecimento de uma isonomia formal, onde todos são
iguais perante a lei, base da cidadania moderna. (RUIZ, pág. 194)
Somente formulando a hipótese de um estado originário sem sociedade nem Estado,
no qual os homens vivem sem outras leis além das leis naturais (que não são
impostas por uma autoridade externa, mas obedecidas em consciência), é que se
pode sustentar o corajoso princípio contra-intuitivo e claramente antihistórico de que
os homens nascem livres e iguais, como se lê nas palavras que abrem solenemente a
declaração: “Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos.” Essas
palavras serão repetidas tais e quais, literalmente, um século e meio depois, no art. 1º
da Declaração Universal dos Direitos do Homem: “Todos os homens nascem livres
e iguais em dignidade e direitos.” Na realidade, os homens não nascem nem livres
nem iguais. Que os homens nasçam livres e iguais é uma exigência da razão, não
uma constatação de fato ou um dado histórico. É uma hipótese que permite inverter
radicalmente a concepção tradicional, segundo a qual o poder político — o poder
sobre os homens chamado de imperium — procede de cima para baixo e não viceversa. De acordo com o próprio Locke, essa hipótese devia servir para “entender
bem o poder político e derivá-lo de sua origem”. E tratava-se, claramente, de uma
origem não histórica e sim ideal (BOBBIO, pág. 51)

Patente é a constatação de que os direitos humanos servem a defesa de todos os
cidadãos contra violações de várias ordens. O que se nota é uma necessidade de expansão
desse conceito, da real compreensão de direitos humanos como direitos que visam proteger a
dignidade humana. Cumpre ainda especificar que a dignidade humana como princípio “que
estabelece as condições históricas de possibilidade dos direitos humanos” (ROSAS, 2013, p.
171).
Contudo, Castor mesmo elenca, que a nova forma de pensamento individual

estabelecida, cria mecanismos para legitimar a desigualdade social e suas formas de injustiça.
O surgimento dos direitos humanos na modernidade, embasados nessa ótica de direitos
naturais do indivíduo não deve servir como mecanismo de manutenção das desigualdades
sociais, mais sim como modo de emancipação do sujeito de situações de premente violação de
condições dignas. Para melhor explicar o paradoxo existente é necessário perceber que o
surgimento dos direitos humanos pautados em direitos naturais do indivíduo abre margem a
uma coexistência legitimada de desigualdades, vejamos a explicação do autor:
O paradoxo desta situação é que esta nova ordem fez dos direitos naturais do
indivíduo o escopo de sua legitimação, ao ponto de fazer coexistir dentro da mesma
ordem a defesa dos direitos naturais e a permanência da desigualdade, a
proclamação formal dos direitos humanos fundamentais da vida digna. Novas
formas de injustiça estrutural se tornaram tão constitutivas da nova ordem quanto a
proclamação formal do Estado de Direito. Nestes novos tempos, para pensarmos a
efetivação dos direitos humanos de forma histórica e global, teremos de questionar
alguns dos pressupostos filosóficos do individualismo liberal que os engendrou e
que servem como discurso ideológico para legitimar a naturalidade da desigualdade
social e suas formas de injustiça estrutural” (RUIZ, 2010, pág. 1195)

Desta forma, o autor faz um alerta de que os direitos humanos como direitos do
liberalismo podem legitimar desigualdades. O liberalismo data do século XIX, neste século
surgem também as teorias que se opuseram à perspectiva jusnaturalista de igualdade
universal, é preciso dizer que o Estado liberal surge neste contexto amplo e, portanto, e ainda
que venha a positivar direitos individuais dá primazia aos conhecidos direitos civis e políticos
e, ao mesmo tempo, estabelece condições sociais, econômicas, culturais (com as quais não se
compromete diretamente) como cláusula de barreira para seu acesso. Nesta seara o que
transparece nesta construção liberal de direitos é o individualismo.
Cabe nesse momento então questionar se estes direitos positivados refletem mesmo
uma concepção de direitos humanos emancipatórios, pois advém da prevalência de direitos
civis e políticos. Percebê-los através da alteridade parece ser uma forma de unificar as lutas
por reconhecimento e distribuição:
O fosso que separa a proclamação formal e a negação real dos direitos humanos em
muitas de nossas sociedades nos leva a analisar, criticamente, quais são os
dispositivos pelos quais os direitos humanos conseguem coexistir e até legitimar a
desigualdade social, a injustiça estrutural e inclusive atos de violência e de guerra.
Se o esvaziamento político dos direitos humanos se opera através do formalismo
filosófico-juridico que vincula os direitos do eu, sua implementação efetiva
dependerá da desconstrução da lógica desse formalismo, tal finalidade exige
repensar os direitos a partir da alteridade como direitos do outro. (RUIZ, 2010, pág.
195/196)

Nessa concepção dos direitos humanos a partir da alteridade, inverte-se a ordem

individualista e incita-se a prática dos direitos humanos a partir da interação com o outro.
“nesta perspectiva, o direito não surge do eu, da sua condição natural individual ou da
essência da sua natureza, mas da relação com o outro.” (RUIZ, 2010, pág. 217)
Assim devemos buscar compreender os direitos humanos como direitos modernos,
fruto de lutas historicamente travadas, e pautados na ideia de alteridade, para poder discutir
acerca da equivocada relação feita entre direitos humanos e a proteção do que nossa sociedade
costuma chamar de bandidos.Direitos humanos então são em verdade mecanismos de defesa
de todos nós, a efetivação de nossas liberdades, garantias de todos contra arbítrios de todas as
ordens.
3. A QUEM DEFENDEM
Como vimos, o tema dos direitos humanos deve ser discutido a partir de
análises embasadas na desigualdade existente em nossa sociedade, e perpassa também a
construção da identidade. Nesse sentido, devemos compreender que a busca por
reconhecimento é também fator importante quando tratamos de violência e de violação de
direitos humanos. Uma reinvindicação de direitos envolve demandas ao outro, no sentido de
não sofrer em sua integridade física, ser tratado com igualdade, e de ter sua plena identidade
reconhecida em suas características singulares (DOUZINAS, 2009, p. 326).
Nesse sentido, os direitos humanos se colocam como garantias de todos, e que numa
sociedade desigual deve se pautar em questões de reconhecimento do outro. O caso dos
adolescentes acima apresentado é a representação social de um processo, que é maior, e que
parece ser estrutural, o apagamento dos direitos de sujeitos determinados, por situações de
conflito com o que é esperado, em situação de desvio.
A pergunta que surge desta afirmação é por que são “apagados”? Diante disso
vem a calhar a discussão sobre o reconhecimento, ou de um não-reconhecimento ou
reconhecimento errôneo que podem ser causa do apagamento.
A exigência de reconhecimento assume nesses casos caráter de urgência dados os
supostos vínculos entre reconhecimento e identidade, em que "identidade" designa
algo como uma compreensão de quem somos, de nossas características definitórias
fundamentais como seres humanos. A tese é de que nossa identidade é moldada em
parte pelo reconhecimento ou por sua ausência, frequentemente pelo
reconhecimento errôneo por parte dos outros, de modo que uma pessoa ou grupo de
pessoas pode sofrer reais danos, uma real distorção, se as pessoas ou sociedades ao
redor deles lhes devolverem um quadro de si mesmas redutor, desmerecedor ou
desprezível. O não-reconhecimento ou o reconhecimento errôneo podem causar
danos, podem ser uma forma de opressão, aprisionando alguém numa modalidade de
ser falsa, distorcida e redutora. (TAYLOR, 2000, p. 241).

Nesse sentido segundo a tese do autor abordada acima, a ausência de reconhecimento
também ajuda a moldar a identidade, de modo que uma pessoa ou grupo de pessoas pode
sofrer reais danos, uma real distorção, se as pessoas ou sociedades ao redor deles lhes
devolverem um quadro de si mesmas redutor, desmerecedor ou desprezível. O que se encaixa
perfeitamente no que foi elencado na apresentação do caso, onde observamos que a sociedade.
Conforme observamos na descrição das entrevistas com as famílias dos adolescentes, a
mesma é construída de forma comovente. Inicialmente, porque apresenta a situação de
vulnerabilidade dos adolescentes, são relatos de famílias pobres e de adolescentes
discriminados, e negligenciados em suas necessidades mais básicas como educação, saúde,
moradia digna, alimentação. E seguidamente, porque nota-se a percepção por parte dos
familiares, como se observa nos relatos, de que a sociedade não está preocupada com a morte
dos adolescentes, que para a sociedade são menos dez bandidos.
O não-reconhecimento ou o reconhecimento errôneo podem causar danos, podem ser
uma forma de opressão, aprisionando alguém numa modalidade de ser falsa, distorcida e
redutora. Na entrevista foi apresentado que sociedade via os adolescentes que
morreramcarbonizados como “menos 10 bandidos”, tal narrativa também pode ser explicada
na crença de que o outro, o que desvia do comportamento esperado, deve ser punido, na
crença da barbárie do outro, o que é bem explicado por Francis Wolff no texto “Quem é
bárbaro?”, que descreve “sim, definitivamente, o verdadeiro bárbaro é aquele que acredita na
barbárie do outro” (WOLFF, 2004, p. 24).
Nesse ínterim, percebemos que a tragédia nos chama a atenção para a diferenciação
cruel, mas factual, realidade. Os adolescentes queimados e a comoção midiática munida de
um discurso de ódio junto a um desinteresse por se tratar de jovens encarcerados explicita a
razão de compreender quem são aqueles passíveis de luto e de importância social a ponto de
merecerem a empatia do outro.
Como sinaliza a matéria jornalística de Sales e Paulo (2018), os adolescentes
são de origem humilde e que, desde cedo, não foram atendidos pelas ações do Estado. Logo, o
cenário a eles disponível, por vezes, se encerra numa atmosfera de marginalidade dispensada
pelos outros que possuem o cuidado estatal. Tomando emprestado um conceito desenvolvido
por Becker (2008), os outsiders são justamente os que desviam do padrão normativo esperado
socialmente. Para eles, a exclusão e a marginalidade estão destinadas e dificilmente pode se
ver os que escapam dessa dura invisibilidade.
Com a negativa do reconhecimento devido, é tarefa da educação em direitos
humanos, por vezes, pavimentar uma discussão ontológica acerca da apreensão do ser e das

molduras que nos encerram:
Os sujeitos são constituídos mediante normas que, quando repetidas, produzem e
deslocam os termos por meio dos quais os sujeitos são reconhecidos. [...] essas
normas operam para tornar certos sujeitos reconhecíveis e tornar outros
decididamente mais difíceis de reconhecer (BUTLER, 2015, p. 17 – 20, grifo da
autora).

Logo, esses adolescentes que infringiram um conjunto de normas sociais e pagam, a
duras e indignas penas, o ato infrator cometido, escapam do reconhecimento ao mesmo tempo
que são marcados por essa pecha da desobediência contraventora. Logo, seria importante
recuperar a noção de ser que foi negada a esses adolescentes o que, por certo, alimenta o
discurso odioso que se lança, numa vulgaridade e desconhecimento sem fim, sobre a política
dos direitos humanos.
Ao perceber esse sujeito vivo, mas não reconhecido, fracassado na atenção às normas
forjadas no seio político-social, essa figura tensiona a necessidade de se ter uma rediscussão
sobre categorias ontológicas que precedem a própria estrutura do reconhecimento. Como
reconhecer aquele que nem sequer é?
A resposta para isso está implicada no processo de educação em direitos humanos de
modo que esta viabiliza:
[…] a consciência de sua própria dignidade, a capacidade de reconhecer o outro, de
vivenciar a solidariedade, a partilha, a igualdade na diferença e a liberdade, criando
canais de participação e organização que fomentem o exercício efetivo da cidadania
e a tomada de decisões coletivas (NASCIMENTO, 2000, p. 121).

Assim, ao estar em contato necessário com o outro, a educação em direitos humanos
pavimenta noções caras ao reconhecimento de uma vida e proporciona possibilidades. É
importante apontar para o fato de que não há a obrigação de se compreender os discentes
como necessariamente vinculados à tarefa dos direitos humanos, mas sim como promotores
de ações possíveis que retirem as travas colocadas por um duro sistema meritocrático.
Essa atuação possui forte ecos do que conhecemos como pedagogia do oprimido que
propõe a humanização desses outsiders desumanizados pelas relações de poder com os
dominantes, “pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto da reflexão dos
oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua libertação, em que
esta pedagogia se fará e se refará” (FREIRE, 2005, p. 34).
Assim, ao se investir em uma educação em direitos humanos que faça os oprimidos
se reconhecerem como agente da mudança pode engrossar o coro para que transponham as
barreiras meritocráticas que os desumaniza e os colocam em um local de não vida, de

desimportância.
Não podemos garantir, portanto, que somente o reconhecimento como ser, como uma
vida digna de atenção e cuidado, por si só, coloca o sujeito como partícipe social a ser
atendido prontamente pelo Estado, mas sim há a possibilidade de reconhecimento daqueles
que sequer teriam a oportunidade de sê-lo. Uma vez reconhecidos, há a oportunidade de se
escapar da sina da marginalidade e a faculdade de transformação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo propôs uma apresentação do caso dos adolescentes em conflito com
a lei que morreram carbonizados no Centro de Internação Provisória para adolescentes
Infratores, em Goiânia, como um exemplo de desproteção de direitos humanos, e como um
exemplo da não compreensão do que seriam os direitos humanos.
Após a leitura da reportagem central observamos o surgimento de uma dificuldade na
compreensão do que seriam direitos humanos e a quem protegem. Visto que, uma parcela
social tem a ideia distorcida do que são direitos humanos.
Usamos a entrevista como fonte, para dela e através da bibliografia selecionada,
extrair as perguntas e respostas que nortearam a escrita deste artigo. Especificamente, fora
levantada uma pergunta central o que são direitos humanos, quando surgem e a quem
defende. Na tentativa de responder a essa questão dividimos o trabalho em três partes.
A primeira parte apresentou sinteticamente o caso, através descrição da entrevista
utilizada como fonte. E o presença do discurso que que direitos humanos se prestam a
defender bandidos contra a sociedade, demostrado a necessidade de melhor compreender o
que são esses direitos, como surgem e a quem defendem.
A segunda parte tentamos apresentar como surgiram os direitos humanos, colocamos
sua origem moderna e pautada na ideia de direitos naturais, e intimamente ligado a questão do
sujeito. E como direitos conquistados através de lutas historicamente travadas.
Desta feita, elencamos como possíveis respostas as perguntas inicialmente
apresentadas, buscamos especificar que os direitos humanos são direitos de todos nós, são
mecanismos de defesa, e compreender o caso da tragédia ocorrida com os adolescentes
internados, para o cumprimento de medidas socioeducativas em Goiás, como uma exemplo de
não proteção de direitos humanos. E como exemplificação da necessidade de conscientização
acerca do conceitodo que seriam direitos humanos. E por fim, elencamos sua origem
moderna. E pautamos na ideia de reconhecimento e reconhecimento errôneo para contribuir
para a discussão.
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RESUMO
Ao olhar para significados inscritos em discursos sobre a diferença, encontramos elementos
que indiciam desigualdades de poder simbólico entre os corpos que performam no mundo
social. Buscamos discutir performatividade (ZUMTHOR, 2007) para pensar a abjeção a
determinados corpos. Analisamos a estrutura de discursos LGBTfóbicos, contados por
pessoas cristãs e construídos a partir de interpretações sobre a performance que conduziu o
samba-enredo “A saliva do santo e o veneno da serpente” da escola de samba Gaviões da Fiel,
de São Paulo, no carnaval de 2019. O desfile é uma reedição de um samba-enredo de 1994
sobre a história do tabaco. A proposta da comissão de frente, condutora da performance, foi
contar a história de Santo Antão que, segundo a narrativa, após sugar o veneno de uma picada
de serpente, o cuspiu no chão e fez brotar as primeiras folhas de tabaco. Damos atenção aos
discursos LGBTfóbicos sobre os corpos da comissão de frente que performaram um embate
entre as figuras cristãs do Satanás e de Jesus, observando a transferência de significados para
a demonização de corpos que pesam (BUTLER, 2003), marcados pela diferença. O eixo de
discussão assumido em nosso trabalho visa pensar novas narrativas (HARAWAY, 2000) que
auxiliem na construção de ambientes de respeito às diferenças. Assim, relacionamos discurso
e poder, enquanto construções simbólicas que podem reforçar ou ressignificar corpos
marcados pela diferença. Utilizamos como metodologia a Análise Crítica do Discurso de Van
Dijk (2008) para compreender como esta paisagem simbólica alcança o debate da diferença.
Palavras-chave: Performance. Narrativa. Diferença. Corpo.
SUMMARY
When looking at meanings inscribed in discourses about difference, it presents elements that
indicate inequalities of symbolic power between the bodies that perform in the social world.
We seek to discuss performativity (ZUMTHOR, 2007) to think about abjection of defined
bodies. It analyzes a structure of LGBTphobic discourses, told by Christian people and built
on interpretations of a performance conducted by samba-plot “The saliva of the saint and the
venom of the snake” of the Gavião do Fiel, São Paulo samba school, in Carnival 2019. The
parade is a reprint of a 1994 samba-plot about the history of tobacco. A proposal from the
front commission, which administers the performance, told the story of St. Anthony after the
narrative, after the sugar or poison of a snake bite, or spat on the ground and sprouted like the
first leaves of tobacco. We pay attention to LGBTphobic speeches about commission bodies
that perform or embody Christian figures of Satan and Jesus, noting a transfer of meanings to
the demonization of weighing bodies (BUTLER, 2003), marked by the difference. The
discussion axis assumed in our work aims to think new narratives (HARAWAY, 2000) that
helps in the construction of environments of respect for differences. Thus, we relate speech
and power as symbolic constructions that can reinforce or resignify bodies marked by

difference. We use Van Dijk's Critical Discourse Analysis (2008) as a methodology to
understand how this symbolic landscape reaches or debates the difference.
Keywords: Performance. Narrative. Difference. Body.
RESUMEN
Al observar los significados inscritos enlos discursos sobre la diferencia, encontramos
elementos que indican desigualdades de poder simbólico entre loscuerpos que se
desempeñanenel mundo social. Buscamos discutir laperformatividad (ZUMTHOR, 2007)
para pensar enlaabyección de ciertoscuerpos. Analizamoslaestructura de los discursos fóbicos
LGB, contados por cristianos y basados eninterpretaciones de laactuación que condujo a la
trama de samba "La saliva del santo y el veneno de laserpiente" de laescuela de samba Gavião
da Fiel en São Paulo, Brasil. Carnaval 2019. El desfile es una reimpresión de una trama de
samba de 1994 sobre lahistoriadel tabaco. La propuesta de lacomisión principal, que
realizabalaactuación, era contar lahistoria de Santo Antão que, segúnlanarración, después de
chupar el veneno de una mordedura de serpiente, loescupióenelsuelo y brotólasprimerashojas
de tabaco. Prestamos atención a los discursos fóbicos LGBT sobre loscuerpos de
lacomisióndelantera que jugaronun choque entre las figuras cristianas de Satanás y Jesús,
señalandolatransferencia de significados a lademonización de loscuerpos que pesan
(BUTLER,
2003),
marcados
por
la
diferencia.
El
eje
de
discusiónasumidoennuestrotrabajoapunta a pensar nuevas narrativas (HARAWAY, 2000) que
ayudenenlaconstrucción de entornos de respeto por las diferencias. Por lo tanto, relacionamos
elhabla y el poder como construcciones simbólicas que puedenreforzar o resignificarcuerpos
marcados por la diferencia. Utilizamos elAnálisis Crítico del Discurso de Van Dijk (2008)
como metodología para comprendercómo este paisaje simbólico alcanzael debate de la
diferencia.
Palabras clave: Rendimiento Narrativa. Diferencia.Cuerpo.

1. INTRODUÇÃO
No desfile das escolas de samba de São Paulo realizado no carnaval do ano de
2019, a escola Gaviões da Fiel reeditou o samba-enredo “A saliva do santo e o veneno da
serpente”, de 1994, quando foi vice-campeã do Grupo Especial pela primeira vez.
Originalmente conduzida pelo carnavalesco Raul Diniz, a releitura de 2019 foi liderada por
Sidnei França. O samba, de composição de JanosTsukalas (Grego) e Vladimir Moura Leite
(Magal), conta um ponto de vista sobre a história do tabaco, indicandocaracterísticas positivas
e negativas, e traz referências às religiões de matriz africana e também às religiões de matriz
cristã.
Discursos de pessoas cristãs, no entanto, construíram narrativas contrárias à escola
de samba, incluindo pedidos de retratação e acionamento jurídico. Cristãos publicaram
narrativas videografadas em redes sociais condenando a performance da comissão de frente,

onde Cristo e o Diabo duelam, em movimentos que encenam cristo sendo derrotado. Ao
construírem a abjeção à performance e ao samba-enredo, alguns destes narradores cristãos
atribuíram a derrota de cristo na encenação tanto às religiões de matriz africana quanto às
lutas por direitos de pessoas homossexuais e transexuais.
Para Lauretis (2010, p. 33-34), o discurso LGBTfóbico navega pelas cadeias
discursivas cientificistas modernas que associaram a heterossexualidade “como o natural, o
saudável, o vital”, e a “consequente vinculação da homossexualidade com o antinatural, o
enfermo, o morto e o mortal”. Este discurso histórico ante as diferenças de sexualidades, raça
e gênero sinaliza sua permanência em discursos que se posicionando contrários ao sambaenredo aqui estudado, após desdobramentos constroem também uma aversão a corpos
específicos, monstrualizados (TUCHERMAN, 1999).
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Van Dijk (2008) afirma que os atores sociais possuem cognição tanto pessoal quanto
social. Assim, a interação social é influenciada por memórias, conhecimentos e opiniões
pessoais tanto quanto por representações sociais compartilhadas. Assim, as narrativas
encontradas não são originais, pois retomam processos históricos de disputas simbólicas e
concretas. Para Dijk, o exame do acesso ao discurso é regulado por quem está no poder. Para
ele devemos responder às seguintes perguntas: Quem narra e quem é narrado? Quem
predomina na narraçãodo mundo social?
ChimamandaAdichie (2009) nos chama para um alerta diante dos perigos de uma
história única narrar a polifonia do mundo social. Segundo a autora, o poder simbólico de
contar as histórias, a partir de uma única versão, é essencial para entendermos as relações
hierárquicas no mundo contemporâneo. Por isso, quando há historicamente uma
heterocentricidade18 nas narrativas afetivo-sexuais, pessoas não-heterocentradas passam a
carregar em seus corpos informações que as demonizam. Assim, temos in-corporada aos
nossos corpos não-heterocentrados uma sexualidade altamente vinculada às marcas do
gênero19 e à ruptura da masculinidade hegemônica.

18 Quando AdrienneRich (2010) denuncia os mecanismos que impõem a heterossexualidade compulsória, a qual
ataca a existência lésbica, ela apresenta a ideologia da heterocentricidade para se referir às práticas, discursos e
estruturas centradas na heterossexualidade como definidora dos desejos e afetos, e de outras subjetividades.
19 Miriam Grossi (2004, p. 5-6) nos apresente gênero “como uma categoria de análise que ultrapassa homens e
mulheres como objeto de análise”.

A masculinidade hegemônica se distinguiu de outras masculinidades, especialmente
das masculinidades subordinadas. A masculinidade hegemônica não se assumiu
normal num sentido estatístico; apenas uma minoria dos homens talvez a adote. Mas
certamente ela é normativa. Ela incorpora a forma mais honrada de ser um homem,
ela exige que todos os outros homens se posicionem em relação a ela e legitima
ideologicamente a subordinação global das mulheres aos homens”. (CONNELL e
MESSERSCHMIDT, 2013, p. 245).

Van Dijk (2008) afirma que os falantes da língua constroem o discurso como membros
de grupos sociais. Desse modo, consideraremos válido apresentar, quando da análise do
material, as vinculações tanto das pessoas que encenaram, quanto das pessoas que narraram
repúdio à performance. De acordo com Dijk (2008), as ações individuais são parte dos atos e
processos sociais do grupo. Por isso, fraturar uma narrativa cristã, a partir do samba-enredo,
pode sinalizar estratégias contraculturais de grupos sociais subalternizados; e a decisão de
pessoas cristãs se posicionarem contrárias à performance indicia que se vinculam às narrativas
do poder cristão historicamente construído.
3. MATERIAIS E MÉTODOS
Van Dijk (2008) propõe que a Análise Crítica do Discurso (ACD) busca
compreender os modos como as estruturas do discurso produzem, reproduzem ou desafiam as
relações de dominação na sociedade. Assim, estas relações de poder são também discursivas,
pois o discurso realiza um trabalho ideológico, constituindo a sociedade e a cultura num dado
contexto histórico.
Assim, buscamos compreender a estrutura do discurso de abjeção às diferenças a
partir da construção de narrativas LGBTfóbicas, por pessoas cristãs, ao interpretarem
símbolos presentes no desfile conduzido pelo samba-enredo “A saliva do santo e o veneno da
serpente” da escola de samba Gaviões da Fiel, de São Paulo, no carnaval de 2019. Para tanto,
damos atenção aos discursos LGBTfóbicos sobre os corpos da comissão de frente que
performaram um embate entre as figuras cristãs do Satanás e de Jesus, observando a
transferência de significados para a demonização de corpos que pesam (BUTLER, 2003),
marcados pela diferença.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Van Dijk (2008) orienta que a interação discursiva está inscrita em contextos e
estruturas sociais específicos. Por isso, o processo de contraste entre a narrativa do sambaenredo e àquelas que se opõem a ele sinalizam um contexto de disputas simbólicas de

narrativas entre diferenças marcadas historicamente.
Imagem 1 – Diabo

Fonte: Frame da transmissão do desfile da escola Gaviões da Fiel (Globo, BRA, 2019).
Imagem 2 – Jesus

Fonte: Frame da transmissão do desfile da escola Gaviões da Fiel (Globo, BRA, 2019).

Para Ieda Tucherman (1999), o corpo cristão característico das sociedades ocidentais
é fundado na oposição corpo/alma.Essa polarização essencializada forjou corpos
“naturalmente”pecaminosos para todas as pessoas, que devem buscar sua purificaçãocontendo
seus desejos que fujam das normas cristãs. Assim, esse processo também definiu que alguns
corpos devem ser mais policiados, pois seriam mais canalizados a cometer “pecados”, no
sentido de desviarem das normas aceitas para o exercício da sexualidade.

Na busca para fraturar essa dualidade, a autora enxerga “corpo” como suporte de
todas as questões que nos configuram, em sua complexidade. Nesse sentido, o corpo não
corresponde à carne (physis) mas sim à invenção da realidade (logos). Assim, ela fala em
corpo inventado culturalmente: “[...] instalam-se, no íntimo de cada um, as disciplinas
exigidas pelas normas sociais, transformando as restrições impostas externamente, pelas
autoridades ou pela comunidade, em uma grade espessa de auto-restrição.” (TUCHERMAN,
1999, p. 56-57).
Para a mesma autora, nesse processo sócio-histórico de invenção cultural alguns
corpos foram categorizados como corpos “monstros” para constituir um locus de diferença,
retirando destes sua humanidade. Assim, o corpo do Outro émonstrualizado para ser
dominado. Fazemos aqui um parelalo da “monstrualidade” com a “demonização” de alguns
corpos, a partir da cênica da comissão de frente do desfile.
Imagem 1 – Comissão de Frente

Fonte: Frame da transmissão do desfile da escola Gaviões da Fiel (Globo, BRA, 2019).

Essa destituição simbólica da humanidade de um corpo é narrada historicamente para
além da sexualidade. Na tentativa de utilizar as lentes que Dijk oferece aqui podemos inferir
também que a decisão de reeditar este enredo pode ser lida como estratégia contracultural
negra, tendo em vista que a letra do samba-enredo retoma elementos culturais afro-brasileiros
de forma a positivar sua narrativa:
É meu santo é forte. Não adianta me picar. Sou gavião e você pode acreditar. Que
não aceito traição. E o veneno da serpente. Eu transformo em semente. É o tabaco
em plantação. Erva santa curou dores. Seduziu com seus sabores. Café e rapé em
parisnobreza aspirava. E ficava mais feliz. Vou, vou pra Bahia. Acende a chama. No

terreiro de iáiá. É a força da magia. Que me arrepia. E se espalha pelo ar. Saravá,
sarava. Salve o santo guerreiro. E uma vela prá saudar. Meu são jorge padroeiro.
Mulher, mulher, mulher. Quem te viu e quem te vê. O que embaça se perdeu virou
fumaça. Liberdade prá você. É um raro prazer. Sabor de emoção. Mais não abuse.
Que faz mal pro coração. (SAMBA-ENREDO, A saliva do santo e o veneno da
serpente).

O samba20 não existe, nem pode ser contado, isolado de suas origens negras,
historicamente subalternizadas no Brasil. Sendo um elemento cultural afro-brasileiro de
dimensões que extrapolam a música, ele tem uma força narrativa impressionante. Esta força
nos parece indicar uma das causas da indignação cristã frente ao samba-enredo: o racismo
religioso. Desse modo, esta performance analisada traz elementos de uma desconstrução da
ideia maniqueísta de disputa polarizada entre “bem” e “mal”, oferecendo subsídios para
complexificar, por meio de uma performance, relações de poder existente no tecido social.
Assim, lemos que entre estes corpos diferentes monstrualizados foram forjados os
corpos gays, historicamente demonizados. É interessante perceber como o discurso de pessoas
cristãs sobre o samba enredo associam a performance executada como a homossexualidade na
intenção de repudiá-la. Vejam o comentário do Deputado Federal Fernando Rodolfo (PL/PE)
sobre a performance da comissão de frente da Gaviões da Fiel:
Olá, tudo bem com vocês? Deixa eu fazer uma pergunta: Quem aqui lembra do
cantor JhonnyHooker, aquele que chamou Jesus de bicha e de viado, de travesti lá
em Garanhuns no festival de Inverno. Pois é, ele tá fazendo escola pelo Brasil afora.
Agora foi a vez da Escola Gaviões da Fiel, uma escola de samba de São Paulo,
blasfemar contra cristo. As imagens que o Brasil inteiro assistiu são de chocar
qualquer cristão. [...] Jesus, como você vê aí sendo humilhado por Satanás,
apanhando cruelmente de Satanás. Essas imagens impactaram o Brasil, impactaram
o mundo, impactaram aqueles que professam a fé do cristianismo. [...] Chamar o
meu Jesus de bicha? Colocar jesus apanhando de satanás, sendo humilhado, pela
figura de Satanás, eu sei que a mão de Deus vai pesar sobre essas pessoas, que
fazem isso. Mas nós não podemos esperar a volta de Cristo para que isso aconteça.
Nós, como cristãos, temos que fazer a nossa parte. (Transcrição de fala em vídeo do
deputado na plataforma Youtube, BRA, 2019)21.

Observamos ainda, a partir de Dijk, elementos de um esforço discursivo sobre a demonização
da homossexualidade para a manutenção da heterossexualidade como normativa e natural. “É curioso
observar, no entanto, o quanto essa inclinação, tida como inata e natural, é alvo da mais meticulosa,
continuada e intensa vigilância, bem como do mais diligente investimento. (LOURO, 2010, p. 17).

20Renata de Lima Silva (2010) traça elementos do processo de reafricanização do carnaval com o ressurgimento
dos afoxés e a formação de blocos afros (Cf. Risério, 1981).
21 Fonte: Transcrição de vídeo do deputado na plataforma Youtube (Globo, BRA, 2019). Vídeo intitulado (sic)
“Deputado Federal Fernando Rodolfo, fala sobre apresentação da gaviões da fiel.” Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=7wsY_ia8uqc. Acesso em 03 set. 2019.

5. CONCLUSÕES
A ação de narrar a si mesmo possibilita aos corpos mal falados, como os corpos das pessoas
marcadas pela diferença, acesso à ressignificação dos elementos simbólicos que pesam sobre seus
corpos. Assim, a polifonia no ato de narrar o mundo social também é um caminho para processos de
democratização do direito à comunicação e à expressão. Por este caminho, garantem uma produção e
uma circulação de ideias que alcançam o princípio da dignidade da pessoa humana.
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GOVERNO E DITADURA MILITAR: UMA DESCONSTRUÇÃO HISTÓRICA DA
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RESUMO
Apresenta conceitos de democracia, direitos humanos e ideologia. Identifica parcialmente
notícias que fere os direitos humanos durante o período do atual governo. Aponta desafios
relacionados a desconstrução dos direitos humanos quanto prática social e democrática.
Conclui que o governo da extrema direita brasileira busca fragilizar sua oposição através de
distorções a respeito da conquista de direitos fundamentais humanos, ora com uso de ataques
e polêmicas, ora com desconstrução da barbárie vivenciada na história do país,
prioritariamente durante o período do governo militar.
Palavras-chave: Direitos humanos. Democracia. Governo Bolsonaro. Ideologia. Ditadura
Militar.
1. INTRODUÇÃO
A presente pesquisa busca problematizar como o discurso estratégico governamental no
Brasil, durante a governabilidade presidencial de extrema direita, enfrenta os Direitos Humanos, visto
como ameaça à predominância no poder e alvo de ataques através de reportagens e redes sociais em
discursos políticos presidencial com enfoque à desconstrução histórica do período da ditadura militar.
O cenário político do Brasil perpassa por situações delicadas de oposições políticas e
disseminação de notícias falsas com interesses estruturados. No decorrer do ano de 2018 no Brasil,
houve grande divergência política, polêmicas e propagação de notícias falsas por parte de candidatos à
Presidência da República e de seus seguidores, principalmente com o uso dos meios de comunicação
para a desconstrução e desvalorização da oposição política. Neste sentido, surgem algumas polêmicas
que partem do presidente eleito Jair Bolsonaro, dentre elas, alguns de seus discursos afetam a
democracia e os direitos humanos fundamentais.
Sendo um ex-militar de extrema direita, Bolsonaro atinge em seus discursos as minorias
sociais e, sobretudo, mira seus ataques na oposição política da esquerda. Algumas de suas entrevistas a
canais abertos de televisão, disseminados pelas redes sociais, se referem a uma desconstrução histórica
do período da ditadura militar, até então ressaltado como um momento sombrio do século XX no
Brasil. O posicionamento do atual Presidente da República preocupa e desfavorece aspectos
constitucionais de garantia de direitos humanos fundamentais e suavizam intencionalmente as
barbáries enfrentadas pelas famílias e pelas vítimas da ditadura militar. Tal desconstrução, fere o

conhecimento histórico sobre o regime militar e os princípios democráticos na atualidade, tornando
desafiador as alianças internacionais de direitos humanos, o cumprimento de leis já conquistadas e
estabelecidas e a garantia de direitos que não coloque em risco a liberdade, a dignidade da vida
humana, a igualdade constitucional e acima de tudo à democracia.
Neste sentido, a presente pesquisa se estrutura como meio de embasamento teórico em
conceitos e apresenta discussões à respeito da democracia, ideologia, poder, direitos humanos e
ditadura militar, abordando aspectos conceituais e análises discursivas sobre posicionamentos do atual
presidente sobre a ditadura militar e a violação de direitos.

2. IDEOLOGIA, DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS: CONCEITOS E
ABORDAGENS
Desde antes de sua legitimação como presidente da república, o atual governo se posiciona
contrário a direitos já conquistados dentro do regime democrático e afetando diretamente os direitos
humanos. Mesmo durante o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, ainda no cargo
de deputado, Jair Bolsonaro faz homenagem ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra que se
destacava durante o regime ditatorial como chefe do Destacamento de Operações de Informação Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) do II Exército (1970 a 1974) durante o período
de ditadura militar no Brasil (1964 até 1985) atuando como um dos órgãos de repressão política. O
coronel Ustra foi o primeiro condenado em ação declaratória por sequestro e tortura no ano de 2008.
Em setembro de 2006, foi aceita no Brasil uma ação inédita de responsabilização de
um torturador do período ditatorial. O juiz Gustavo Santini Teodoro, da 23ª Vara
Cível de São Paulo, acolheu Ação Declaratória impetrada em 2005 pela família
Almeida Teles contra Carlos Alberto Brilhante Ustra – comandante do DOICODI/SP entre 1970 e 1974 – por entender que a ofensa aos direitos humanos não
está sujeito à prescrição (DOSSIÊ DITADURA, 2010, p. 46).

As posições dos partidos de extrema direita desmistificam o caráter de barbárie que
ocorreu durante o período militar no Brasil e isso resulta em apoio por parte de seus seguidores,
afetando sobretudo, as conquistas democráticas e a visão do papel prioritário dos direitos humanos
como base de conquista de igualdade social.

Para compreender como a posição política, sobretudo do atual governo, interfere e
afeta diretamente os direitos humanos em meio a uma nação democrática, é necessário
conceituar ideologia, democracia, poder e direitos humanos. Marx (1976) reflete que a
ideologia é um complexo das ideias, mas não um processo consciente e sim uma condição
subjetiva e objetiva que parte de um contexto social. Marx (1976) associa a ideologia a um
processo de dominação da sociedade capitalista que aliena o indivíduo, sendo visto com
desigualdade pela natureza e ao mesmo tempo, cedido o direito ao trabalho, tornando o
indivíduo coisificado e despercebido das relações de trabalho, com promessas de crescimento
e na lógica da meritocracia, sendo assim, oculta as desigualdades sociais e alimenta o sistema

capitalista através da ideologia da classe dominante, sem percepção clara deste processo pela
classe dominada. Neste sentido, percebe-se que a ideologia é um contexto social constitutivo
do indivíduo, contudo, pode ser usado como objeto de dominação e alienação para interesses
estratégicos, mesmo perante um regime democrático. Sob conceito do materialismo histórico
e dialético a ideologia não pode ser compreendida desvinculada ao entendimento das lutas de
classes, pois a ideologia é uma forma de dominação nas lutas de classes, sendo uma
ferramenta para a dominação usada pela classe dominante e despercebida pela classe
dominada. Quanto maior e mais eficaz se torna a ideologia, maior a sua capacidade de ocultar
as relações entre as lutas de classes e maior sua capacidade de dominação (CHAUI, 1984).
No entanto, para Foucault (1982) o conceito de ideologia deve ser utilizado com
prudência e contrapõe alguns aspectos de sua integralidade com as relações de classes para
Marx (1976) pois expande-se da ideologia como forma de alienação em que determina as
relações de propriedade materiais pela classe dominante e a classe dominada. A ideologia é
vista como formas de poder e não apenas representações e que podem ser diluídas em
micropoderes. Ainda para Foucault (1982) a ideologia pode discutida enquanto sua
usabilidade social, tendo em vista três aspectos essenciais, o primeiro é que a ideologia está
sempre em oposição a uma verdade concebida, sendo que neste caso o problema se dá em
identificar a verdade como um objeto imparcial, principalmente na análise discursiva. Em
segundo lugar, a ideologia necessariamente, está ligada a gênese do sujeito. E por fim, a
ideologia está relacionada a algo antecedente que baseie seus conceitos em diversos aspectos
estruturais e relacionais, sejam crenças, determinações econômicas, culturais, aspectos
sociais, materiais etc. Contudo, percebe-se que a ideologia possui mecanismos influenciáveis
e que suas intencionalidades podem acarretar a alienação do indivíduo e do processo, assim
como utilizar deste campo simbólico para a dominação de classes, tornando indivíduos
alienados e que favorecem os interesses de poder, almejando uma solução ilusória para
ascensão de classe, sem perceber as relações de desigualdade que desfavorecem a classe
trabalhadora e favorece a lógica capitalista em sua integralidade intencional da classe
dominante, até mesmo legitimando um governo ditatorial.
O Brasil se apresenta como um país democrático e tendo em vista esta democracia,
precisa-se compreender até que ponto pode-se ferir um estado democrático e sua
aplicabilidade legislativa em contraponto a outros regimes ou a retomada de discursos que
favoreçam a Ditadura Militar, relatada como barbárie por diversos veículos de informação e
exaltada pela extrema direita em outros. Neste sentido, torna-se imprescindível a discussão
sobre a legitimidade e conceitos de democracia. De acordo com Goyard-Fabre (2003) a

etimologia do termo designa um modo de governo na qual o povo exerce o poder de forma
direta. A democracia possui diversos adjetivos, pode ser dita como representativa, pois o povo
age por meio de representações, também pode ser chamada de governada, onde o povo é
soberano, mas determina seus poderes, ou governante em que o papel dos partidos políticos é
fundamental, como também pode ser chamada de socialista, plural ou liberal. Portanto,
percebe-se que o povo tem papel fundamental nos princípios da democracia, reflete-se que a
ideologia como processo de dominação pode ser fator influente no caráter democrático.
De acordo com Silva (2007) a democracia tem importância na garantia de direitos
fundamentais do ser humano, pois embasa dois princípios:
[...] o da soberania popular, segundo o qual o povo é a única fonte do poder (o poder
emana do povo); 46 b) a participação do povo no poder, para que este seja efetiva
expressão da vontade popular. Nos casos em que essa participação é indireta, surge
um princípio secundário: o da representação (SILVA, 2007, p. 46-47).

É relevante a compreensão de democracia como expressão dos desejos do povo,
podendo ser uma soberania popular ou uma representação dos anseios da sociedade. No
entanto, de acordo com Kelsen (2000) a democracia é uma das técnicas de governo que se
pauta no princípio da divisão de trabalho, da liberdade política e na confiança do ordenamento
de normas sociais. Neste contexto, a democracia se baseia nos princípios da liberdade,
igualdade e soberania popular, tendo enfoque de ordenamento das leis que regem a sociedade
em sua representação popular e a partir dos anseios do povo.
As relações de poder interferem nas relações de classes, favorece a lógica capitalista
da classe dominante e são baseadas em ideologias, pois o poder pode se estabelecer desde
macropoderes ou poderes estatais a micropoderes, ou relações de poder entre indivíduos no
cotidiano (FOUCAULT, 1982). No entanto, o poder político se torna legítimo com a
soberania popular, pois este poder na sua essência tende a unificar a vontade geral do povo
(ROUSSEAU, 2006). Visto como vontade geral para Rousseau (2006) o bem comum e os
interesses unificados a partir da harmonização dos interesses individuais na sociedade,
legislando sobre cada indivíduo. De acordo com essa abordagem do poder público, se
estabelece relações com a ascensão da extrema direita ao poder. Neste sentido pode-se
perceber que há uma desmistificação dos interesses da classe trabalhadora, sendo que a
eleição, um processo democráticode representatividade política. Contudo, Rousseau (2006)
garante que a soberania popular é inalienável e que se destaca no bem comum social, no
entanto na lógica de Marx do processo de alienação, refletimos uma ocultação intencional do
indivíduo pela classe dominante, sendo que este, mesmo fazendo parte da soberania popular

para legitimação de um governo, vive sob ocultação das diferenças sociais, na falsa ideia de
liberdade de escolha, acaba alimentando a lógica capitalista, os interesses e riquezas da classe
dominante, na vontade de ascensão de classe através da meritocracia.
Compreendo estes aspectos da democracia, é importante contrastar a relevância da
conceituação de direitos humanos em meio a uma realidade democrática, com isso, Cranston
(1973) diz que o direito humano é algo moral universal, que deve compor transversalmente a
sociedade, sendo de abrangência a qualquer ser humano, sem distinções, e devendo ser
considerado uma afronta grave a justiça, quando este direito torna-se privado. Neste sentido, a
democracia em princípio de igualdade, liberdade e soberania popular deveria promover a vida
no aspecto de direito, sendo dever do estado favorecer mecanismos de preservação dos
direitos fundamentais humanos.
Contudo, ressalta que os termos direitos humanos e direitos fundamentais trazem
discussões para alguns pensadores, nesta abordagem utiliza-se do esclarecimento de Sarlet
(2010) para se contextualizar os termos que são:
[...] comumente utilizados como sinônimos [...] a distinção é de que o termo
“direitos fundamentais” se aplica para aqueles direitos do ser humano reconhecidos
e positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado, ao
passo que a expressão “direitos humanos” guardaria relação com os documentos de
direitos internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao
ser humano como tal, independentemente de sua vinculação com determinada ordem
constitucional, e que, portanto, aspiram à validade universal, para todos os povos e
tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco caráter supranacional (SARLET,
2010, p. 29).

Reflete-se, portanto, que a aplicação do termo caracteriza sua viabilidade, nesta
discussão ao ferir os direitos humanos, transcende-se a uma vinculação do indivíduo a um
estado constitucional, mas atinge o ser humano de modo internacional e universal. No
entanto Canotilho (1995), reflete a distinção entre direitos do homem e os direitos
fundamentais ressaltando que os direitos do homem são válidos de forma universal e os
direitos fundamentais seria legislação que correspondam a aplicabilidade e garantia dos
direitos do homem em uma determinada sociedade.Braun (2001) discute que tanto os direitos
humanos quanto os direitos fundamentais, não são excludentes, mas relacionais e interativos,
dando-se amplitude ao termo direitos humanos fundamentais, partindo do pressuposto de
direito inviolável da dignidade humana universal e estatal.
Contextualiza-se que a história e conquistas para a unificação e estruturação dos
direitos humanos fundamentais percorre séculos, pensamentos e sociedades. No entanto,
somente após a Segunda Guerra Mundial este fundamento começa a ser viabilizado e cogitado

internacionalmente. Já no Brasil, os direitos humanos forampensados emsua garantia e
proteção em tratados internacionais após o ano de 1985, após o regime militar, sendo este um
período destacado por barbaridades, torturas, perseguições políticas e violações de direitos
humanos à oposição, sendo ocultado e relativizado, por interesses militares, alianças de
direitos humanos fundamentais internacionais; Piovesan (1999, p. 126) destaca essa
informação afirmando que “[...] somente a partir do processo de democratização do país,
deflagrado em 1985, é que o Estado Brasileiro passou a ratificar relevantes tratados
internacionais de direitos humanos”.
2.1 O REGIME MILITAR: DISCUSSÕES DE UMA ÉPOCA PRESENTE
O regime militar no Brasil foi instaurado em 1964 com o golpe ao governo de João
Goulart, que tinha sido eleito democraticamente, e instaurou-se com a repressão e comandos
do exército mais de vinte anos, rompendo-se em 1985. Algumas foram as Constituições do
Brasil neste processo ou que influenciaram ou antecederam o regime, porém, destaca-se para
esta discussão, a Constituição de 1967 que foi aprovada pelo Congresso Nacional através de
políticos influentes do exército, e que constavam em sua redação, algumas garantias e direitos
fundamentais, no entanto Caldeira e Arruda (1986) afirmam que ouve interesses próprios dos
constituintes que firmaram tal documento:
Os autores da Constituição de 1967 são os golpistas, que usurparam o poder do
Estado. Eles são militares e civis de diferentes colorações conservadoras e
antipopulares. No cenário do poder econômico, a força dominante é o grande capital
nacional e transnacional. A influência dos Estados Unidos, através do Embaixador
Lincoln Gordon, de agentes da CIA e de empresas norte-americanas na preparação e
realização do golpe militar dá destaque aos interesses desse país no novo regime. Os
setores populares estão praticamente marginalizados e excluídos da nova
Constituição. Ela é elaborada contra os seus interesses (CALDEIRA; ARRUDA,
1986, p. 35).

Segundo os autores, a constituição não cumpria nem mesmo seu papel regulador em
que excluía menores setores e marginalizava setores populares, sendo assim o documento
tornava-se um viés ideológico do estado para esconder as relações de desigualdade e
opressão. Contudo,destaca-se o artigo 150 da constituição de 1967 emseu texto que “assegura
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos
concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade” e ainda ramifica os seguintes
direitos: “§ 1º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção, de sexo, raça, trabalho, credo
religioso e convicções políticas. O preconceito de raça será punido pela lei.” Neste texto da
constituição de 1967 estabelece na teoria, princípios de igualdade, segurança e direito a vida.

Contudo, de forma contraditória e de impasses na Emenda Constitucional de 1969 houve
ainda negativamente a expansão do Inciso 11 do art. 150 da Constituição de 1967,
determinando então que:
Art. 150 - § 11 - Não haverá pena de morte, de prisão perpétua, de banimento, ou
confisco, salvo nos casos de guerra externa psicológica adversa, ou revolucionária
ou subversiva nos termos que a lei determinar. Esta disporá também, sobre o
perdimento de bens por danos causados ao Erário, ou no caso de enriquecimento
ilícito no exercício de cargo, função ou emprego na Administração Pública, Direta
ou Indireta (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL, 1967).

Neste sentido, a admissão da pena de morte, da prisão perpétua, confisco ou
banimento de militares em “casos de guerra externa psicológica adversa, ou revolucionária ou
subversiva” fortaleceu as barbáries que ocorreram durante tal período, principalmente com a
oposição, ferindo direitos humanos fundamentais e ainda justificando tais atrocidades.
Durante o ano de 1968 o Ato Institucional Cinco (AL-5), fortaleceu a proibição política e
estabeleceu formalmente a ditadurafavorecendo medidas punitivas para práticas políticas,
dentre a mais usada eram as torturas.Ressalva-se que logo após o Golpe de 64 no Brasil, as
práticas de tortura eram repudiadas mesmo por militares e chefes, no entanto, com o AL – 5,
estes mecanismos de punição se fortaleceram (MOREIRA, 2010). Contudo houveram
reclamações e críticas constantes de familiares e vítimas das torturas,mas sua prática não
cessara e a partir deste AL – 5 instaurado pelo regime militar, tornaram-se cada vez mais
intensas as violações da dignidade humana e as violações dos direitos humanos (SILVA,
2010).
As práticas de torturas eram diversificadas, mas até hoje são negadas por militares da
época, no entanto, muitas denúncias surgiram e medidas foram tomadas século depois da
redemocratização:
Em 5 de maio, foi retirado da cela e conduzido à sala de torturas, onde permaneceu
por mais de seis horas. Na volta, os companheiros de cela de Olavo ouviram dele o
relato das torturas sofridas: obrigado a despir-se, sofreu queimaduras com cigarros e
charutos, palmatória nos pés e nas mãos, espancamentos, pau-de-arara, afogamentos
e choques elétricos, agora aplicados por um aparelho mais sofisticado e conhecido
como pianola Boilsen(DOSSIÊ DITADURA, 2010, p. 193).

O AL -5 vigorou até 1978 e foi extinto por Ernesto Geisel, que instaurou o direito ao
habeas corpus, no entanto práticas e resquícios destas violações de direitos fundamentais
humanos perpetuaram na história, cicatrizes físicas e emocionais em vítimas e familiares até
mesmo após o regime militar. Ressalta-se também, que outras barbaridades ocorreram durante
o período ditatorial, relevando aqueles(as) que desapareceram após prisões e interrogatórios
sem relatos até a atualidade. A Constituição política de 1987 foi alterada apenas em 05 de

outubro de 1988 após o período ditatorial e ressurgimento da democracia no Brasil, abarcando
novos princípios de direitos a dignidade humana. Em seu artigo 5º da Constituição de 1988 já
prevalece e reconhece os princípios dos direitos humanos e contrapõe poderes de estado sobre
liberdades políticas, de crenças ou pensamentos. O inciso 3 do art. 5 da Constituição de 1988
diz ainda que “III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou
degradante”. Reposicionando em lei, a importância dos direitos humanos enquanto garantia
universal.
Com o fim do regime militar e a redemocratização da política brasileira, iniciou-se
um processo intensivo de responsabilização criminal de agentes militares a fim de reparar
danos cometidos a violações de direitos que ocorreram. Contudo, somente no ano de 2010,
medidas mais severas foram tomadas para a punição dos envolvidos nas violações de direitos
humanos fundamentais, assim como a Lei da Anistia nº 6.683/79 através da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153 (ADPF) sendo uma ação de iniciativa do Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil perante o Supremo Tribunal Federal, visando a reparação
de danos aos direitos humanos violados, favorecendo a integridade democrática (SILVA, 2012) e em
2011 é instaurada a sob a Lei 12.528/2011 à Comissão Nacional da Verdade, destinada a investigar a
violação dos direitos humanos durante o período da ditadura militar no Brasil.
Por fim, percebe-se que o período da ditadura militar feriu a os princípios de dignidade
humana, tornando-se uma barbárie sobretudo para as vítimas e familiares, mas também, deveria
tornar-se destaque de suas atrocidades a fim de que a democracia tal qual conhecemos seus princípios
hoje, não possa ser descontruída ou violada, partindo do pressuposto da Constituição vigente de 05 de
outubro de 1988. Torna-se preocupante a desmistificação da barbárie sofrida pelo atual governo
brasileiro, mesmo sendo um governo legítimo pela democracia, mas em seus discursos e incentivos
políticos demonstra sinais de oposição à democracia e a direitos conquistados, dentre eles os direitos
humanos que é visto como uma ideologia e/ou partido político. Neste sentido, tais discursos e
incentivos começam a pôr em risco a sustentação da democracia, que se fragiliza com o controle da
massa e sinais de alerta se destacam para o retrocesso e a repetição da barbárie.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
O objetivo geral desta pesquisa, pauta-se em apresentar e analisar os discursos
políticos do atual governo nas principais entrevistas e colocações discursivas com teor
polêmico sobre a ditadura militar, a partir de uma reflexão das ameaças que este oferece as
bases da democracia e como os direitos humanos podem ser alvos de ataques e segregação de
sentidos a partir da desconstrução histórica da ditadura militar como um período violento e de

grandes massacres de interesses políticos. Para atingir o objetivo geral, delimitam-se quatro
objetivos específicos: a) apresentar conceitos de direitos humanos, democracia e ideologia; b)
contextualizar os discursos e colocações políticas da atual presidência do Brasil que pautem
opiniões sobre a ditadura militar; c) Refletir os desafios enfrentados para a sustentação dos
direitos humanos como valor democrático durante o período da atual governabilidade; d)
Identificar a importância dos direitos humanos como princípio fundamental da democracia. e)
Contrapor a desconstrução histórica com enfoque em conceitos e documentos que comprovem
a barbárie vivida durante o período militar no brasil.
Portanto, a presente pesquisa afirma previamente que durante o atual governo
presidencial brasileiro, os direitos humanos são abordados e vistos com desprezo, associando
prioritariamente aos partidos de esquerda e a indiferença quanto a irregularidades penais.
Afirma-se também o desinteresse governamental de sustentação histórica de barbárie
enfrentada durante o período ditatorial no Brasil.
Entende-se viável a realização desta pesquisa no tocante de reflexão política e social
no campo de direitos humanos e da comunicação, buscando compreender alguns impactos do
uso do poder pela atual presidência do Brasil e os reflexos destrutivos governamentais para a
sustentação da visão social não partidária dos direitos humanos, refletindo conceitos que
favorecem a compreensão da democracia e dos direitos humanos e as ameaças
governamentais que estigmatizam tais direitos conquistados.
Para delinear a metodologia desta pesquisa utiliza-se dos propósitos classificatórios
de Andrade (2017) quanto aos objetivos e define-se como pesquisa explicativa a fim de obter
uma análise, registro e interpretação dos fenômenos discursivos a respeito dos ataques aos
direitos humanos através da discussão teórica á respeito da ditadura militar e categoriza-se
segundo os propósitos de Gil (2017) como pesquisa bibliográfica, utilizando de fontes de
informação e materiais bibliográficos para disposição dos conceitos e análise das informações
e reportagens de meios de comunicação digitais que apresentem informações sobre a posição
governamental atuante em contraponto às estratégias para a desconstrução histórica à respeito
da barbárie vivida na ditadura militar como um período benevolente à sociedade.
Contudo, para realizar a coleta de dados desta pesquisa é necessário fazer um
levantamento bibliográfico e discursos em entrevistas das notícias presidenciais polêmicas
que abordem as posições ideológicas sobre a ditadura militar em contraponto com outras
análises e pesquisas sobre o assunto, para validar a veracidade das colocações discursivas ou
reafirmar as informações, buscando avaliar, se o atual governo de fato desconstrói a imagem a
veracidade histórica à respeito da ditadura militar e fere os direitos humanos fundamentais.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Algumas das principais notícias relacionadas em uma busca geral sobre posições
governamentais dentro do período de 2018, onde o atual governo foi legitimado democraticamente,
apresentam-sealguns discursos e frases polêmicas do atual Presidente da República, apresentados em
entrevistas diversificadas sobre posicionamentos referente à ditadura militar e os direitos humanos
fundamentais. Algumas destas posições afetam diretamente o princípio de igualdade democrática. O
atual governo, além de se posicionar a favor da ditadura militar e desconsiderar sua barbárie, discursa
também com posições anti-humanistas de alusão à tortura, incentivo ao armamento da população e
atualmente redireciona seu partido a assumir a Comissão de Mortos e Desaparecidos do Ministério dos
Direitos Humanos, após discurso polêmico sobre o desaparecimento do pai do atual presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Ainda enquanto deputado Jair Bolsonaro concede entrevista ao Programa da Rede TV,
Mariana Godoy, exibido em 03 de julho de 2015, o atual presidente opina sobre sua concepção acerca
da ditadura militar no Brasil. Ao ser indagado à respeito do desaparecimento, torturas e atrocidades
cometidas por militares durante do regime militar, Bolsonaro confirma, mas justifica a ameaça
comunista como e a Luta Armada organizada pelos cidadãos contrários ao regime ditatorial imposto.
Neste caso, é perceptível a intencionalidade de sustentação do poder dentro do regime ditatorial, e a
repressão a opiniões contrárias já não resguardava uma democracia, mas imposições políticas e de
poder para com a população, sendo que neste caso, segregou-se o pilar da soberania popular e da
própria liberdade proposta pelo Art. 150 da Constituição de 1967. Em outro momento, a jornalista
Mariana Godoy indaga o deputado sobre a permanência do poder pelo exército por mais de 20 anos,
no entanto, Jair Bolsonaro retruca que as eleições eram realizadas pelo Congresso Nacional e,
portanto, democráticas. Como já explicitado anteriormente, a composição do Congresso Nacional era
de chefes e representantes de militares, neste sentido, inviabiliza completamente uma eleição popular
com representatividade, apenas favorecendo os interesses dos governantes da época.
No ano de 2018, Bolsonaro tornou-se cada vez mais popular, pela sua radicalidade e seus
discursos polêmicos e desrespeitosos com a oposição. Em entrevista realizada ao programa da TV
Cultura, chamado Roda Viva no dia 30 de julho de 2018, Bolsonaro nega a ditadura em seu discurso:
"Temos de conhecer a verdade. Não quer dizer que foi uma maravilha, não foi uma maravilha regime
nenhum. Qual casamento é uma maravilha? De vez em quando tem um probleminha, é coisa rara um
casal não ter um problema, tá certo?”, nesta colocação, o atual presidente reitera que a ditadura militar
teve contrapontos causais do regime, referindo-se as torturas ocorridas como mero “probleminha”.
Neste sentido, Bolsonaro consente que houve torturas e violações de direitos, mas polemiza e diminui
a gravidade do problema, reduzindo a violação aos direitos humanos como um mero “probleminha” e
ainda nega a existência o regime militar como ditadura, dizendo: “E onde você viu uma ditadura

entregar pra oposição de forma pacífica o governo? Só no Brasil. Então, não houve ditadura.” Neste
sentido, Bolsonaro contrapõe a luta da população pela redemocratização neste processo, a sociedade
começa a perceber a queda do regime e mobiliza através do movimento denominado Diretas Já,
exigindo eleições presidenciais para o próximo governo ao fim de 1983. O movimento das Diretas Já,
perdurou ao início de 1984 e não sendo aprovado a votação pública e não conquistando o direito de
votação direta, grande parte da oposição resolveu se candidatar as eleições indiretas, ganhando o
candidato da oposição Tancredo Neves e finalizando o período da ditadura militar. Com isso, entendese que o governo ditatorial não cedeu facilmente a uma eleição ou entregou o poder governamental por
livres intenções. Contudo, foi uma conquista de muita luta pela unificação social e pela oposição ao
regime.
Ainda em 2018 uma entrevista concedida à TV Bandeirantes no Jornal da Band em 30 de
outubro de 2018, Bolsonaro se refere a data do golpe que instaurou a ditadura militar e diz: "Devemos,
sim, comemorar esta data. Afinal de contas, foi um novo 7 de setembro [...] O Brasil merece os valores
dos militares de 1964 a 1985."Ao comemorar a perca da democracia, tende-se a sinalizar este regime
como uma oposição. Nesta colocação, Bolsonaro retrata motivos festivos, desconsiderando o regime
como uma ditadura e fortalecendo seus seguidores a ignorarem fatos históricos e relevarem benefícios
militares durante o período ditatorial. Neste contexto, para o atual presidente, os mais de 20 anos no
poder, sem eleições populares foi a solução encontrada para fugir de um regime comunista. Neste
sentido, Andrada (2018) descorda com essa fuga da ameaça comunista e justifica:
A renúncia de Jânio Quadros em 1961, e a ascensão do seu vice João Goulart,
odiado pelo partido mais conservador da época, a UDN, de Carlos Lacerda, e por
parte dos militares, foi o ápice de uma cisão ideológica que perdurava havia quase
20 anos. De agosto de 1961 a março de 1964, Jango foi alvo de uma guerra
discursiva que o pintou como corrupto e conspirador de uma ofensiva comunista.
Era
tudo
fantasia
(ANDRADA,
2018,
disponível
em:
https://theintercept.com/2018/09/21/farsa-historia-ditadura-militar-comunista/)

Os interesses políticos sobressaíam a soberania popular, a constituição até o regime vigente
ou até mesmo a democracia, usando de artefatos tendenciosos para se legitimar ou distorcer os fatos.
Não obstante a fuga da ameaça comunista como em 1964, no último período de eleições presidenciais,
os discursos e informações falsas, tendiam a propagar terrorismo e desespero em eleitores indecisos,
com uma ideia deturpada de ameaça comunista em consequência à eleição da oposição, sendo assim,
uma relação variável para legitimação do poder.

5. CONCLUSÕES
A partir da análise das entrevistas que abordam as posições da atual presidência do Brasil em
ataque aos direitos humanos, sobretudo à distorção histórica a respeito da ditadura militar, conclui que
os discursos e posições políticas do atual governo de extrema direita, ferem os princípios dos direitos
humanos e enfraquece o pilar de igualdade e soberania popular da democracia do país.

Descaracterizando os objetivos fundamentais dos direitos humanos, tende-se propagar a permanência
do poder da extrema direita e afetar sua oposição de distorções que confrontem a realidade dos fatos
históricos, e cria-se uma nova ideologia social a respeito da ditadura militar.
Neste sentido chega-se à conclusão que a democracia brasileira, em tais discursos de
valorização do regime militar pelo atual presidente, pode correr riscos parecidos ao golpe de 64 e a
legitimação de um poder totalitário, utilizando da democracia para contrapor a própria característica
do estado democrático. Com isto, percebe-se que a violação dos direitos humanos básicos não se torna
pauta favorável para o governo e que as torturas vividas no período militar são vistas com caráter
irrelevante. Contudo, torna-se desafiador considerar os direitos humanos como princípio democrático
dentro da atual governabilidade, porém, evitar o retorno da barbárie é nunca esquecer suas atrocidades
e sempre fazer memória e trazer novas discussões aos diversos ambientes sociais com intuito de
resgatar a história, defender os princípios democráticos e evitar a desconstrução da importância dos
direitos fundamentais humanos na sociedade.
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RESUMO
Investiga o processo de criação do Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com
Deficiência de Goiás como instrumento da inserção desse segmento organizado na
institucionalidade. Utilizou-se de pesquisa bibliográfica, de caráter exploratório visando
explicitar o intuito da ferramenta estudada. Emprega a abordagem qualitativa, a qual
permite valorizar as atitudes e as particularidades do objeto analisado. As análises estão
em sua fase termina, porém, pretende-se contribuir com o incipiente debate acadêmico
sobre a participação política das pessoas com deficiência em Goiás. Conclui-se que a
participação política dessas pessoas deve ser cada vez mais estudada por acadêmicos
vinculados ao campo dos Direitos Humanos. Sendo uma oportunidade para o tema dos
direitos das pessoas com deficiência deixar de ser o etcetera -- pelo menos no âmbito
universitário.
Palavras-chave: Invisibilidade. Institucionalidade. Movimentos Sociais.
SUMMARY
It investigates the process of creation of the Goiás State Council for the Rights of Persons
with Disabilities as an instrument for the insertion of this organized segment in the
institution. We used bibliographic research, exploratory character aiming to explain the
purpose of the tool studied. It uses the qualitative approach, which allows valuing the
attitudes and particularities of the object analyzed. It is intended to contribute to the
incipient academic debate on the political participation of people with disabilities in
Goiás. It is concluded that the political participation of these people should be increasingly
studied by academics linked to the field of Human Rights, being an opportunity for the
theme. disability rights cease to be the etcetera - at least at university level.
Keywords: Invisibility. Institutionality Social movements.
RESUMEN
Investiga el proceso de creación del Consejo de Estado de Goiás para los Derechos de las
Personas con Discapacidad como un instrumento para la inserción de este segmento
organizado en la institución. Utilizamos investigación bibliográfica, de carácter
exploratorio, con el objetivo de explicar el propósito de la herramienta estudiada. Utiliza
el enfoque cualitativo, que permite valorar las actitudes y particularidades del objeto
analizado. Su objetivo es contribuir al incipiente debate académico sobre la participación
política de las personas con discapacidad en Goiás. Se concluye que la participación
política de estas personas debe ser estudiada cada vez más por académicos vinculados al
campo de los Derechos Humanos, siendo una oportunidad para el tema. los derechos de
discapacidad dejan de ser el etcetera, al menos a nivel universitario.

Palabras clave: Invisibilidad. Institucionalidad Movimientos sociales.
1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho busca analisar a criação do Conselho Estadual dos Direitos das
Pessoas com Deficiência de Goiás como instrumento da inserção desse segmento
organizado na institucionalidade. Se esse movimento já era o etcetera dentre os demais
durante o processo de redemocratização do país (1979/1985), com a emergência do
respectivo Conselho Estadual de Direitos ele passou a ser o etcetera na institucionalidade.
Os materiais de pesquisa/fontes utilizados neste trabalho são predominantemente
bibliográficos e/ou eletrônicos. Emprega-se o método de análise e cotejamento de textos.
Exceção a isso é o depoimento de Adelson Alves Silva, militante histórico do movimento
de pessoas com deficiência em Goiás e primeiro presidente do respectivo Conselho
Estadual de Direitos. Pretende-se, resgatar os antecedentes históricos do movimento de
pessoas com deficiência no Brasil e em Goiás, que culminaram com a criação do
respectivo Conselho Estadual de Direitos.
Em seguida, apresenta-se escassa, porém, qualitativa revisão de literatura sobre o
tema estudado, tendo por aporte teórico e histórico o documentário da Secretaria de
Direitos Humanos (2010), e no âmbito do Estado de Goiás os trabalhos de Almeida (1992)
e Medeiros (2009), e a tese de Pereira (2014) que fundamenta o etecera na
institucionalidade, além do depoimento do militante histórico, no item reservado à
discussão e aos resultados, destaca-se o depoimento do militante histórico e primeiro
Presidente do Conselho Estadual de Direitos do Deficiente em Goiás, colhido por ocasião
da confecção deste artigo, com o intuito de verificar o impacto da criação do Conselho em
estudo sobre o movimento goiano de pessoas com deficiência.
Nas conclusões, ao mesmo tempo em que apresenta-se o positivo impacto
acadêmico do tema estudado, constata-se a baixa eficácia da criação do Conselho de
Direitos dos Deficientes de Goiás para a consecução de efetivas ações de governo
destinadas ao segmento. Observa-se também a não vinculação desse Conselho com a área
dos Direitos Humanos, de resto inexistente na estrutura administrativa do governo do
Estado.
2 REVISÃO DE LITERATURA

O surgimento do movimento político de pessoas com deficiência no Brasil
coincidiu com o processo de redemocratização, situado entre a segunda metade da década
de 1970 e a primeira metade dos anos 1980. Mesmo antes da década de 1970, porém, já
havia entre os deficientes brasileiros um associativismo embrionário e precário. Segundo
Lana Junior (2010) "eram iniciativas que visavam ao auxílio mútuo e à sobrevivência, sem

objetivo político prioritariamente definido. Essas organizações, no entanto, constituíram o
embrião das iniciativas de cunho político que surgiriam no Brasil, sobretudo durante a
década de 1970".
Na esfera internacional, a promulgação, pela Organização das Nações Unidas
(ONU), do Ano Internacional das pessoas Deficientes (AIPD) contribuiu para o
fortalecimento da participação política do segmento, com reflexos no Brasil. Para Lana
Junior (2010) "tanto o AIPD quanto o processo de redemocratização atuaram como
catalisadores do movimento que, no primeiro momento, procurou construir e consolidar
sua unidade". No estado de Goiás, esses acontecimentos tiveram reflexos imediatos.
No Ano Internacional das Pessoas Deficientes (AIPD), foram fundadas as
associações estaduais dos deficientes visuais e dos deficientes físicos. Segundo Almeida
(1992)22, em Goiás
‘esse Ano Internacional’ representou um momento importante, pois foi a partir
dele que as pessoas com deficiência passaram a se organizar, articulando e
mobilizando 3 categorias (surdos, deficientes visuais e deficientes físicos)
através de suas lideranças, no intuito de formarem entidades que fossem capazes
de representá-las, dirigidas por elas próprias, na luta pelos seus direitos
(ALMEIDA, 1992).

Na década de 1980, além de encampar lutas específicas do segmento, uma
parcela do emergente movimento de pessoas com deficiência em Goiás aderiu às
reivindicações gerais dos movimentos sociais. Para Almeida (1992), nesse período,
na análise específica da relação da Associação dos Deficientes Visuais do
Estado de Goiás (ADVE-GO) com outros movimentos de (pessoas com
deficiência), vale ressaltar que a entidade apoia e contribui com os movimentos
que na sua concepção são contrários a ordem estabelecida e que buscam
mudanças sociais no país. Especificamente, no que se refere ao Estado de Goiás
há o entendimento na ADVE-GO que as entidades existentes em prol dos
deficientes físicos e auditivos não se vinculam às lutas gerais da população que
clamam por mudanças, se limitando às reivindicações específicas do segmento.

Foi a partir da segunda metade da década de 1980 que começaram a se esboçar as
relações institucionais entre o movimento de pessoas com deficiência e o governo do Estado. Em
1986, foi criado o Programa Estadual de Apoio ao Deficiente (PROAD), que elencava as primeiras
ações de governo de caráter emancipatório destinadas ao segmento (ALMEIDA, 1992).

Em depoimento concedido para este artigo, Adelson Alves Silva23, militante do
movimento de pessoas com deficiência e primeiro presidente do Conselho Estadual dos
22

23

Em sua pioneira dissertação de mestrado, a professora Dulce Barros de Almeida utilizou as
terminologias "pessoas portadoras de deficiência" ou "portadores de deficiência", de uso corrente à época
da produção de seu trabalho acadêmico, para se referir ao segmento respectivo. Atualizamos esses
termos para (pessoas com deficiência) ou simplesmente (deficientes), os quais seguem grafados entre
colchetes. Esta atualização está em consonância com a nova gramática dos direitos humanos adotada
pelo movimento internacional de pessoas com deficiência, e provavelmente seriam acolhidas pela
eminente pesquisadora, sempre atenta às escolhas políticas do segmento ao qual dedicou seus estudos
acadêmicos por toda a vida.
Adelson Alves Silva presidiu a Associação dos Deficientes Visuais de Goiás entre 1985 e 1987, dirigiu a
Imprensa Braille estadual a partir de 1987, e entre 1995 e 1999 foi o primeiro presidente do Conselho
Estadual dos Direitos do Deficiente. Posteriormente, ocupou em dois momentos a extinta
Superintendência Estadual da Política de Atenção ao Deficiente: entre 1999 e 2000 e entre 2005 e 2009.

Direitos do Deficiente, relata que, no bojo desse programa, foi criado um conselho
consultivo dos direitos do deficiente, o qual não teve efetividade, apesar do sucesso da
maioria das ações de governo destinadas ao segmento implementadas pelo governo
Henrique Santillo (1987-1991).
Para Adelson Silva (2019), o Conselho Estadual dos Direitos do Deficiente foi
criado como resultado das ações de governo estruturadas pelo governo Henrique Santillo
na área da pessoa com deficiência, afirma ainda que "O conselho, como concepção, ele
nasceu aí". Avalia que o conselho consultivo criado em 1986 "não decolou porque não
existia movimento de defesa de direitos para além da Associação dos Deficientes Visuais
de Goiás". Ele relata que as outras entidades de pessoas com deficiência "baixavam a
cabeça" para o governo (Ibid. 2019).
Outra razão da ineficácia daquele conselho, segundo o entrevistado, era o
reduzido poder decisório dos representantes governamentais indicados para sua
composição. Apesar disso, segundo o ex-Presidente, o governo Santillo atendeu a todas as
reivindicações do movimento goiano de pessoas com deficiência, sem cobrar qualquer
contrapartida político-eleitoral. Afirma que "O Santillo só não deu mais porque o
movimento não pediu. E quando o governo acabou, pra nós foi o fim do mundo, porque
veio o (governo Íris 1991-1994), que foi pior que o Césio (137)" (SILVA, 2019).
No cenário internacional, o início da década de 1990 foi marcado por um
fenômeno que ficou conhecido como "crise dos paradigmas" (MEDEIROS, 2009). A
queda do muro de Berlim e a Debakle da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
resultaram no aprofundamento das políticas neoliberais mundo afora, e no consequente
arrefecimento dos movimentos sociais. Esse cenário refletiu-se no movimento de pessoas
com deficiência no Brasil e em Goiás (MEDEIROS 2009; PEREIRA, 1992).
Segundo nosso entrevistado,
para o movimento de pessoas com deficiência em Goiás 1990 foi a década
perdida. Mas esse cenário de destruição aqui em Goiás foi muito mais sentido
com o fim do governo Santillo do que pela queda do muro de Berlim etc. A
partir do governo Íris não teve mais Programa Estadual de Apoio ao Deficiente,
não teve mais nada. Foi um desmanche. Mas o Íris criou uma Superintendência
de Atenção ao Deficiente, que foi ocupada por uma aliada dele (SILVA, 2019).

A criação do Conselho Estadual dos Direitos do Deficiente: marco legal nos anos
1990, mesmo nesse contexto de crise dos movimentos sociais e de esvaziamento das
políticas públicas para pessoas com deficiência em nível nacional e local, havia uma
herança positiva da década anterior. Nesse sentido, segundo Medeiros (2009) “[...] é
preciso ressaltar que a sociedade civil ganha força com os resultados das lutas sociais que
são desenvolvidas pelas forças e articulações das décadas de 1970 e 1980, que
reivindicaram direitos e espaços de participação política e social".
Nessa linha, Silva (2019) relata que em 1995, militantes do movimento goiano
de pessoas com deficiência que já ocupavam cargos no governo do estado influenciaram o

governo Maguito Vilella (1995-1998) a propor a criação do Conselho Estadual dos
Direitos do Deficiente, bem como de uma política e de um fundo estaduais destinados ao
segmento.
A Lei Estadual nº 12.695, promulgada em 11 de setembro de 1995, criou o
Conselho Estadual dos Direitos do Deficiente, com representação paritária entre governo e
sociedade civil. Criou também, além do fundo e da política estaduais mencionados, uma
estrutura de execução das ações de governo destinadas às pessoas com deficiência em
Goiás.
Para Silva (2019) "Esse Conselho não nasceu da pressão do movimento. Ele
nasceu da ação de gente do movimento, da concordância do movimento, mas, sobretudo
do compromisso de pessoas que estavam no governo, e que estavam lá com a anuência do
movimento".
Sobre o inicial funcionamento regular do Conselho, Silva (2019) afirma:
O Conselho começou a funcionar muito bem. Eu trabalhava lá no governo, e era
representante da sociedade civil no Conselho. A nossa ação [dos militantes] foi
híbrida. Mas a sociedade civil era muito frágil, muito personificada. Com
exceção do Ministério Público, da OAB e da Associação dos Deficientes
Visuais.

Estudados os aspectos históricos da criação do Conselho dos Direitos dos
Deficientes de Goiás, passa-se ao tema, com foco no etcetera na institucionalidade.
2.1 ETCETERA NA INSTITUCIONALIDADE
Segundo a militante e jornalista Ana Maria Crespo, "Dentre os movimentos
políticos presentes na redemocratização brasileira, o movimento das Pessoas com
Deficiência é “o etcetera”” (HISTÓRIA, 2010). A afirmação é igualmente válida para os
Conselhos de Direitos dos Deficientes, os quais são "ferramentas de partilha de poder na
implementação de Políticas Públicas" para o segmento na esfera da institucionalidade
(PEREIRA, 2014, p. 12).
A invisibilidade das pessoas com deficiência, de certa forma, contribuiu para que
o debate sobre a temática seja, ainda, silenciado, como diz Pereira (2014, p. 13) essas
“institucionalidades democráticas são o etcetera no debate sobre as experiências de
participação institucional no Brasil, tendo em vista a pouca produção teórica científica
sobre o tema e o silêncio das vozes da institucionalidade nos espaços políticos-decisórios”.
E isso pode ser visto “na produção acadêmica sobre Pessoa com Deficiência, tanto quanto
sobre Conselhos Gestores, os Conselhos dos Direitos da Pessoa com Deficiência são,
igualmente, pouco visíveis".
Para Teixeira (1997) essas ferramentas de partilha de poder na implementação de
políticas públicas “preconizam a aproximação das organizações representativas das
Pessoas com Deficiência da esfera decisória mediante participação institucional”
(PEREIRA, 2014, p. 12). Toma-se por base o estudo de caso realizado pela tese de Pereira

(2014) – determinado Conselho Estadual de Direitos de Deficientes – para analisar o
processo de criação do conselho goiano similar, a partir dos fundamentos teóricos contidos
na obra de Antonio Gramsci (2002, p. 139), o qual afirma que “a história dos grupos
subalternos se entrelaça à sociedade civil”, sendo que as pessoas com deficiência integram
esses grupos subalternos, e suas relações com a institucionalidade revelam sua busca por
autonomia.
Segundo Bobbio (1982),
em Gramsci, a relação entre instituições e ideologias, ainda que no esquema de
uma ação recíproca, aparece invertida: as ideologias tornam-se o momento
primário da história, enquanto as instituições passam a ser o momento
secundário. Uma vez considerado o momento da sociedade civil como o
momento através do qual se realiza a passagem da necessidade à liberdade, as
ideologias — das quais a sociedade civil é a sede histórica — são vistas não
mais apenas como justificação póstuma de um poder cuja formação histórica
depende das condições materiais, mas como forças formadoras e criadoras de
nova história, colaboradoras na formação de um poder que se vai constituindo e
não tanto como justificadoras de um poder já constituído.

Partindo-se dessa matriz gramsciana de interpretação da sociedade civil, pode-se
afirmar que a emergência e o protagonismo do movimento nacional e local de pessoas
com deficiência a partir da redemocratização forjaram a ulterior inserção desse segmento
na esfera institucional, por meio, principalmente, dos conselhos temáticos de
representação -- conselhos nacional, estaduais e municipais de direitos das pessoas com
deficiência.
Para Pereira (2014, p. 12),
ainda que o precário acesso a serviços e bens coletivos mantivesse as Pessoas
com Deficiência em condição de pobreza e subalternidade, o protagonismo
político deste segmento populacional possibilitou a sua presença nas cenas
cotidianas da contemporaneidade. O enfrentamento de diferentes faces da
opressão plasma um projeto emancipatório das Pessoas com Deficiência, cuja
centralidade é a substituição de uma identidade subalterna pela autonomia e
participação plena em todas as esferas da vida.

Por outro lado, se no processo de redemocratização do país o movimento de
pessoas com deficiência era o etcetera entre os movimentos políticos, conforme a
emblemática afirmação da militante e jornalista Lia Crespo, a posterior inserção desse
segmento na institucionalidade democrática também se deu pelo viés do etcetera. A
composição de uma mesa de negociação com características bastante peculiares - os
Conselhos de Direitos de Deficientes - foi imposta pela ausência de representantes das
pessoas com deficiência nos poderes constituídos das três esferas. O dilema posto é que,
conforme afirma Pereira (2014, p. 13), "A democracia não é etcetera, nem o etcetera
estrutura os níveis complexos da organicidade democrática".
É a partir de tais fundamentos teóricos que este trabalho problematiza a criação
do Conselho goiano dos Direitos dos Deficientes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com esteio em escassa, porém qualitativa bibliografia, este trabalho aferiu o
impacto da criação do Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Goiás sobre
o movimento político do segmento no Estado. Para tanto, colheu-se o depoimento do
militante histórico Adelson Alves Silva, primeiro presidente do referido Conselho.
O relato de Adelson sobre a criação do Conselho dos Direitos dos Deficientes de
Goiás reverberou e acentuou algumas notas de Crespo (2010) "sobre o lugar de etcetera
ocupado pelas Pessoas com Deficiência (PcD) na participação política", discutido por
Pereira (2014, p. 109).
Para Silva (2019), "a sociedade civil nunca foi consistente no Conselho. Jamais
sequer teria existido qualquer um desses conselhos, se não é o governo atuando".
Segundo Gallegos (2009) apud Pereira (2014, p. 49), "os Conselhos dos Direitos
da Pessoa com Deficiência (CDPDs) integram o conjunto de instâncias colegiadas
constituídas na esteira de novos padrões de relação entre Estado e Sociedade Civil na
redemocratização de países latino-americanos”. No Brasil, esses níveis de participação,
inaugurados a partir da Constituição de 1988, associam a “cidadania ativa às políticas
sociais” (RAMOS-MENDES, 2007, p. 144), redesenhando a concepção de controle social.
O entrevistado é menos otimista. Para ele, "Esses conselhos podem ter sido uma
concessão do governo, e ao mesmo tempo uma resposta inconsistente aos movimentos
sociais, no rescaldo das mobilizações dos anos 80. Como nos anos 90 o movimento já
estava fragilizado, o conselho foi uma resposta a história e não aos fatos" (SILVA 2019).
Em seu estudo de caso Pereira (2014, p. 63) constatou haver naquele colegiado
"pouco espaço reservado aos dissensos, à negociação e à construção de consensos
representativos de um coletivo de atores". Em âmbito local, nosso entrevistado ratificou
essa percepção:
Em nenhum momento o Conselho foi a mesa de negociação que nós achamos
que ele seria. Isso porque pra que haja negociação é preciso que haja dois ou
mais negociadores. E em Goiás nunca existiu movimento de defesa de direitos,
exceto a Associação dos Deficientes Visuais. A sociedade ou não está
suficientemente organizada para ser instrumento de pressão, ou não está
tecnicamente capacitada. E ela não tem poder de barganha, ao contrário do
movimento sindical, por exemplo (SILVA, 2019).

Pereira (2014, p. 53) afirma que "o debate sobre Conselhos é permeado por
visões polarizadas em relação à sua capilaridade e avanços na democratização das
políticas". O relato de Silva (2019) confirma essa assertiva em diversos momentos. Sobre
o compromisso dos membros do Conselho goiano de Direitos de Deficientes, ele afirma:
"Muitas vezes os representantes do governo, mesmo sem poder de decisão, tem mais
compromisso com o segmento do que muitos representantes da sociedade civil".
Para Pereira (2014, p. 53), na tipologia dos padrões de relação entre Sociedade
Civil e Estado proposta por Gallegos (2009), os Conselhos correspondem ao padrão
denominado Sociedade Civil no Estado, caracterizado por baixa autonomia organizativa e

alta possibilidade de cooptação.
Adelson Alves, como outros líderes do movimento nacional e local de pessoas
com deficiência, tem trajetória política híbrida: já atuou no Conselho de Direitos dos
Deficientes tanto representando a sociedade civil como representando o governo. Sobre
cooptação, relatou o seguinte:
Cooptação é quando eu te levo [para o governo] e levo o movimento junto. Fora
isso é escolha individual: não quero mais militar no movimento e quero ir pro
governo. Eu não posso dizer que não haja cooptação, que não tenha havido em
algum momento. Mas na maioria das vezes nós é que cooptamos o governo pra
fazer o que nós queríamos. No primeiro governo Marconi [1999-2002] as
entidades indicaram pessoas pro governo. Então não foi cooptação: as entidades
é que estavam pedindo espaço no governo (SILVA, 2019)

Para Pereira (2014, p. 109), os conselhos de direitos das pessoas com deficiência
se situam entre o ceticismo e a esperança. “Os sentidos da esperança e do ceticismo
extrapolam, na simbologia da nossa indagação, a perspectiva da relação entre participação
e governança”. Apresenta ainda “a perspectiva deste binômio foi traduzida por Cortes
(2006) ao classificar a literatura sobre Conselhos em duas vertentes, a dos céticos e a dos
esperançosos".
A julgar pela avaliação do legado do Conselho de Direitos dos Deficientes que
ajudou a criar, Adelson Alves está entre os céticos: "Legado, se há algum, é a existência
dessas estruturas (conselhos) na estrutura da administração pública".
E esse é, a nosso ver, um legado incompleto. Isso porque o Conselho de Direitos
dos Deficientes de Goiás não realizou "a transição do tema PcD da esfera da Assistência
Social para a esfera dos Direitos Humanos, coerentemente com as lutas recentes das
PcDs". (PEREIRA, 2014, p. 73). Em Goiás, aliás, a pasta de Direitos Humanos jamais se
consolidou na esfera estadual de governo.
CONCLUSÕES
Preliminarmente, acerca do impacto da criação do Conselho de Direitos das
Pessoas com Deficiência de Goiás sobre o movimento político do segmento, conclui-se
que a participação política dessas pessoas deve ser cada vez mais estudada por acadêmicos
vinculados ao campo dos Direitos Humanos.
Afinal, com a adoção, pelo Estado brasileiro, da Convenção Internacional sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência como primeiro tratado de direitos humanos com
equivalência de emenda constitucional, os estudos sobre direitos dos deficientes migraram
definitivamente para o campo dos direitos humanos. Situa-se nesse campo, pois, uma boa
oportunidade para o tema dos direitos das pessoas com deficiência deixar de ser o etcetera
- pelo menos na Universidade.
Da revisão bibliográfica somada ao depoimento colhido para este trabalho,

conclui-se que a criação do Conselho de Direitos dos Deficientes de Goiás, tal como de
seus congêneres, foi uma resposta da institucionalidade democrática às demandas do
movimento de pessoas com deficiência que emergiu a partir da redemocratização do país.
Tal resposta, entretanto, mimetizou na institucionalidade democrática o lugar do
etcetera ocupado pelo movimento político de pessoas com deficiência no processo de
redemocratização. Tanto que para Pereira (2014, p. 13) “a visibilidade dos Conselhos dos
Direitos da Pessoa com Deficiência é limitada e representa um vazio na leitura do
processo de organização da sociedade civil e está a expressar, entre outros aspectos, o
ocultamento da dimensão política e participativa das Pessoas com Deficiência”, que se
traduz em uma nova forma de opressão. “É mantida a ilusão de um estado de
subserviência ou passividade deste segmento populacional e a contribuição dos Conselhos
dos Direitos da Pessoa com Deficiência para a democratização de Políticas Públicas se
mantém num lugar de opacidade tanto na literatura científica, quanto na prática social".
Vale para este Conselho a afirmação de Pereira (2014, p. 22) "Embora o formato
institucional busque garantir a pluralidade de atores sociais e a representação de setores
governamentais estratégicos para a superação de contextos excludentes, pouco se avança
em relação a um modelo de atuação propositivo e resolutivo na direção de políticas
públicas mais equânimes". Em Goiás, o Conselho de Direitos dos Deficientes segue sendo
o etcetera na institucionalidade. Sem vínculo institucional com a área dos direitos
humanos - de resto inexistente na estrutura da Administração Pública estadual -, ele segue
vinculado, desde sua criação, à área da assistência social.
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RESUMO
A pesquisa em evolução no programa de pós-graduação interdisciplinar em direitos
humanos, da Universidade Federal de Goiás, investiga a política social de acolhimento de
mulheres como estratégia de prevenção ao feminicídio, considerando a hipótese de má
incorporação das variáveis de gênero, raça, geração, classe social e sexualidade, com
possíveis implicações nos direitos humanos das mulheres. Os marcos teóricos se fundam
na teoria crítica dos direitos humanose nos estudos de gênero e feminismos contrahegemônicos. Busca-se, por meio de uma investigação de método qualitativo e
exploratório, pelo estudo de caso da casa-abrigo do Distrito Federal, analisara política
social de abrigamento, considerando parâmetros nacionais e internacionais para prevenção
de violências graves e letais contra as mulheres. Os resultados esperados podem subsidiar
mudanças nas atitudes corporativas e nas diretrizes daspolíticas sociais de proteção das
mulheres.
Palavras-chave: políticas públicas– prevenção – feminicídio.
SUMMARY
The research, under development since March 2019, in the interdisciplinary postgraduate
program in human rights of the Federal University of Goiás, investigates the social policy
of women's shelter as a strategy to prevent femicide, considering the hypothesis of poor
incorporation of gender, race, generation, social class and sexuality variables that may
eventually imply violations of women's human rights. The theoretical frameworks are
based on authors who problematize the theories of justice with the human rights
frameworks of women, especially Latin American women, who mobilize mixed and
border feminism. Through feminist epistemologies, the research seeks to access
documentary and oral sources for a qualitative analysis that reveals the institutional
practices of social housing policy, based on a case study of a shelter for women at risk of
death. Evidence with social and political impact is expected to lead to changes in
corporate attitudes and social policy guidelines designed to protect women along the
critical path of domestic and family violence.
Keywords: public policy - prevention - femicide - shelter
RESUMEN
La investigación, endesarrollo desde marzo de 2019, enel programa interdisciplinario de
posgradoenderechos humanos de laUniversidad Federal de Goiás, investiga la política
social del refugio para mujeres como una estrategia para prevenir elfeminicidio,
considerando lahipótesis de una incorporación deficiente de lasvariables de género, raza,

generación, clase social y sexualidad que eventualmente pueden implicar violaciones de
losderechos humanos de lasmujeres. Los marcos teóricos se basanen autoras que
problematizanlasteorías de lajusticiaconlos marcos de derechos humanos de lasmujeres,
especialmente lasmujereslatinoamericanas, que movilizanel feminismo mixto y fronterizo.
A través de epistemologías feministas, lainvestigación busca acceder a
fuentesdocumentales
y
orales
para
unanálisiscualitativo
que
revela
lasprácticasinstitucionales de la política de vivienda social, basadoenunestudio de caso de
unrefugio para mujeresenriesgo de muerte. Se espera que laevidencia,con impacto social y
político,conduzca a cambiosenlasactitudes corporativas y las pautas de política social
diseñadas para proteger a lasmujeresenlaruta critica de laviolencia doméstica y familiar.
Palabras clave: política pública - prevención - feminicidio - refugio
1. INTRODUÇÃO
As casas de abrigo para mulheres com risco de morte violenta, as delegacias de
polícia especializadas e os conselhos de direitos das mulheres foram, em meados da
década de 1980, as primeiras políticas afirmativas para a promoção dos direitos humanos
das mulheres. A Lei Maria da Penha e a Lei do feminicídio foram resultadosde esforços
árduos dos movimentos sociais de mulheres e feministas, que se apoiaram em
instrumentos internacionais de direitos humanos paulatinamente reconhecidos pela
Organização das Nações Unidas, em um cenário político que no ocidente europeuesteve
associado aos modelos de Estado de bem-estar social e suas políticas de discriminação
positiva, a partir do reconhecimento de múltiplas identidades étnico-culturaise demandas
por diferenciação, visando à equiparação de oportunidades e participação democrática.
Acondenação do Brasil no caso da brasileira Maria da Penha Maia Fernandes, perante a
Corte Interamericana de Direitos Humanos, evidenciou a tolerância do Estado com os
índices de violência contra a mulher. Desde então, criaram-se ou modificaram-se
instituições para ampliar o acesso à Justiça das mulheres. No âmbito do Poder Executivo,
durante o governo do presidenteLuís Inácio Lula da Silva, destacou-se a criação da
Secretaria de Políticas para as Mulheres,que após a realização de conferências nacionais e
editou planos nacionais de políticas para as mulheres, com ações nos níveis municipais,
estaduais e distrital e federal. Uma dessas políticas sociais foi a de abrigamento,
parametrizada nacionalmente em 2011, com a finalidade de organizar os serviços da rede
social e de saúde com o sistema de segurança e Justiça, para uma proteção eficiente das
mulheres que estivessem sob risco de morte. Atualmente, háno país pouco mais de setenta
casas de abrigo para mulheres, distribuídas em sua maior parte em capitais e pouco se sabe
sobre o perfil sociodemográfico de suas usuárias. O perfil sociodemográfico das mulheres
em 2019 se pareceria com o das mulheres que, na década de 1980, lutavam pela criação
das casas-abrigo? As regras totalizantes das casas-abrigo, que proíbem a frequência ao
trabalho, o uso de computadores e aparelhos celulares, o acesso às redes de afeto
familiares e sociais, estariam condizentes com uma expectativa de proteção e garantia de
direitos humanos? As práticas institucionais verificadas no estudo da casa-abrigo, estariam

de acordo com as diretrizes nacionais da política social de abrigamento e com os tratados
de direitos humanos? Essas são algumas das questões para problematizar o objeto desta
investigação.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Gênero indica “haver uma dimensão social nos fenômenos que nos parecem
naturais” [...] e, desse modo, “evidencia uma das estratégias de poder que consiste em
naturalizar as relações sociais, no intento de mascarar as relações de poder subjacentes”
(KÜCHEMANN, BANDEIRA e ALMEIDA, 2015, p. 65).Os estudos de gênero, a partir
da década de 1990, adensaramalgumas críticas dos feminismos subalternosque,
influenciados pelos discursos pós-estruturalistas e pós-coloniais, geraram novas tensões
em clássicas teorias estruturadas para explicar fenômenos sociais e formas de opressão
(MAYORGA et al, 2013).
Os feminismos terceiro-mundistas, negros, lésbicos e de trabalhadoras das mais
diversas

atividades

econômicas,

muitas em

situação de precarização e

não

necessariamente pertencentes a uma classe em termos marxistas tradicionais,colaboraram
para ampliar as discussões em torno das categorias analíticas, qualificando os debates com
experiências femininas muito diversificadas. Os resquícios de colonialidade na
organização social, com impacto nas relações desiguais de poder, muitas vezes superam as
opressões de gênero e provocam novas questões e tensões às teorias de justiça,
interrogando com maior intensidade a capacidade do Estado de eliminar barreiras para a
plena cidadania de determinados gêneros e segmentos populacionais. Além do racismo e
do sexismo, a desigualdade social e econômica, o neoliberalismo, a instabilidade
econômica, a baixa densidade democrática, somam-se no Brasil para a persistente
degradação social das mulheres, com consequente maior exposição à violência.
A investigação científica é uma estratégia de produção de conhecimento que
busca resultados com potencial de mudanças sociais, políticas e econômicas para a
solução, ainda que parcial, de problemas graves vivenciados em sociedades plurais e
complexas. No campo dos saberes interdisciplinares, a produção científica é ainda mais
desafiadora, exigindo das/os pesquisadoras/es trajetórias não lineares, tampouco
tradicionais, mas demandantes de campos plurais de conhecimento, com abordagens
multifocais do objeto de pesquisa, combinando-se metodologias e técnicas de análise.
A violência de gênero é um fenômeno exponencial na sociedade brasileira, com
sérios impactos para as mulheres. O feminicídio foi inserido no código penal brasileiro
pela Lei nº 13.104/2015. É circunstância que qualifica como hedionda a morte violenta de
uma mulher, pelo seu sexo/gênero. O Estado brasileiro, em resposta aos compromissos
assumidos internacional e nacionalmente, especialmente pela Convenção de Belém do
Pará (artigo 7º) e pela Lei Maria da Penha (artigo 8º), reconheceu a necessidade de

promover políticas sociais com a finalidade de erradicar e prevenir a violência contra a
mulher. As contingências orçamentárias que, desde a emenda constitucional n. 95/2016,
limitaram os gastos com despesas primárias do Poder Executivo, incluindo as despesas
com gastos na área social, a perda do protagonismo da Secretaria de Política para as
Mulheres

como

um

mecanismo

institucional

feminista,

diante

de

sucessivas

transformações e ingerências conservadoras e fundamentalistas, desafiam pesquisas no
campo acadêmico para melhor compreensão e reformulação de políticas sociais.
A pretexto de uma boa governança, no governo do atual presidente Jair Messias
Bolsonaro ganha fôlego a estratégiaarriscada de um modelo de gestão pouco expressivo,
não diligente no campo das políticas sociais, com a incorporação de uma burocracia
público-empresarial forjada para a máxima eficiência em termos econômicos, ainda que às
custas de um iminente fracasso na proteção social, como se fosse possível crescer em
termos de Produto Interno Bruto sem melhora da qualidade de vida da população, o que
necessariamente exigiriaesforços para redução da imensa desigualdade social, política e
econômica e das violências domésticas e urbanas, com desconfortáveis taxasde
feminicídios e homicídios. A relativização do porte de armas de fogo, o desestímulo aos
debates públicos sobre as construções de gênero e os papéis hierarquizados e reificados
historicamente sobre feminilidade e masculinidade, a precarização dos serviços públicos
sociais e de saúde, dentre outros fatores, podem em breve resultar no aumento de mortes
de mulheres,alargandoa brecha entre os interesses privados, de um lado, e os movimentos
sociais e as instituições públicas e privadas de defesa dos direitos humanos, de
outro,desvelando a urgência de debates sobre políticas e ações afirmativas comprometidas
com a realização da justiça social e efetiva proteção das mulheres.
Objetiva-se, portanto, uma análise crítica da política social de abrigamento, de
2011 a 2019, para além dos limites dos equipamentos públicos das chamadas casas-abrigo,
por meio de um enquadramento normativo nacional e internacional de proteção aos
direitos humanos das mulheres, problematizando-se sobre novos e possíveis arranjos da
política social. O Atlas da Violência 2019 diagnosticou que a desigualdade racial se reflete
no pefil das mulheres vítimas de mortes violentas. De todas as mulheres assassinadas no
país, em 2017, cerca 66% eram negras, o que sugere a adoção de políticas sociais de
prevenção ao feminicídio, com esse recorte social.
3. MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia e os materiais da pesquisa estão em fase de discussão. Gênero
enquanto ferramenta analítica desestabiliza as epistemologias tradicionais e as
redimensiona no contexto diaspórico dos corpos sexuados e das identidades femininas
forjadas pela colonialidade. Como propõe Boaventura de Sousa Santos, as epistemologias
do sul não são o oposto das epistemologias do norte. Descolonizar, despatriarcalizar,

desracializar e desmercantilizar os métodos e as epistemes não significa necessariamente
invalidá-los, mas reconstruí-los, a partir de outras perspectivas, em uma consciência mais
ampla e sensível. Algumas possibilidades de métodos e técnicas de pesquisa são: a)
revisão de literatura a respeito das políticas sociais de acolhimento e atendimento de
mulheres em risco de feminicídio; busca de documentos ou histórias orais sobre a origem
e a construção das primeiras casas-abrigos; b) pesquisa documental e de dados oriundos de
fontes secundárias, sobre: a rede e os programas de enfrentamento à violência de gênero;
as práticas institucionais da casa-abrigo do Distrito Federal; as reclamações das ouvidorias
nacionais e distritais sobre o atendimento das mulheres na casa-abrigo; os regimentos
internos de casas-abrigo e os protocolos de serviços de assistência social, integrantes da
rede de enfrentamento à violência de gênero em contexto de risco de feminicídio; o perfil
sociodemográfico de uma amostra de mulheres com experiência de abrigamento;c)
pesquisa de campo, com estudo de caso, mediante técnicas de entrevistas semiestruturadas
e/ou grupos focais. Um possível referencial metodológico para análise dos documentos é a
Teoria dos Campos de Pierre Bourdieu. O campo, para Bourdieu, é um espaço de lutas
entre os agentes, cujas posições no campo de embate se definem a partir do poder e das
competências estrategicamente alocadas pelas forças que concentram o capital e, por isso,
disputam o domínio do campo. “Esse capital é desigualmente distribuído no seio do
campo. Por conseguinte, existem nele, dominantes e dominados [...] a cada campo
corresponde um habitus”, ou seja, um sistema de disposições incorporadas, sendo que
“apenas os que tiverem incorporado o habitus próprio do campo estão em condições de
disputar o jogo” (LAHIRE, 2017, p. 65). A teoria dos campos pode auxiliar na
compreensão das semânticas da política social de abrigamento de mulheres, desvelando as
possíveis assimetrias entre agentes públicos e usuárias do serviço e os prováveis
distanciamentos entre as diretrizes da política com as práticas institucionais.
Um projeto de pesquisa feminista precisa estar ancorado em cientistas mulheres,
não nos parecendo, até o momento, ilegítimo buscar apoio teórico em cientistas homens
que, a seu modo, também buscaram compreender os esquemas de dominação contra as
mulheres. Pierre Bourdieu, na experiência sociológica e antropológica nas montanhas
deCabília, aproxima-se de Simone Beauvoir, em análises das estruturas subjacentes da
dominação masculina. BURAWOY (2010) criticou com acidez o banimento de Simone de
Beauvoir na obra A dominação masculina, argumentando queBourdieuteriasabotado
Beauvoir, em uma típica estratégia de dominação que tão bem denunciou em sua obra.
Deixar-se guiar por Pierre Bourdieu e suabusca pela desnaturalização do mundo
social no percurso empírico, é uma tentativa de denunciar as regras do jogo intelectual e
político, manejado por agentes estatais, por atrizes ou atores de uma instituição total,
como é o abrigo para mulheres. É uma escolhamomentânea, que durante a pesquisa pode
ser revista, até mesmo para se ajustar às possíveis mudanças do próprio problema de

investigação. Pierre Bourdieupode ter silenciado em sua obra uma das autoras ícones do
feminismo, mas em momento algumse colocou imune da tendência,constatada em suas
próprias pesquisas,de negação da existência feminina, alertando que a violência simbólica
se opera no nível do inconsciente e que o exercício do poder em prejuízo das mulheres
ocorre sem que seja necessário enunciar qualquer autoridade explícita, como se dá, por
exemplo,na divisão sexual do trabalho (BURAWOY, 2010, BOURDIEU, 2010).
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o estágio crítico do ciclo violento, as mulheres apresentam inquietações,
anseios, dúvidas e podem ou não elaborar a percepção do risco de morte. Durante a rota
crítica, as mulheres costumam buscar atendimento em algum serviço da rede de
enfrentamento à violência de gênero (SAGOT, 2007). Cabe aos profissionais da rede
socioassistencial ou do sistema de Justiça analisar o quadro violento que se apresenta e, a
depender de uma avaliação preliminar dos fatores de risco (MPDFT, 2018; ÁVILA,
2018), oferecer acesso imediato à casa-abrigo, que no Distrito Federal tem sede num local
sigiloso.
A violência doméstica e familiar enquanto fenômeno multicausal atinge
mulheres, independente de pertenças sociais. No entanto, as vulnerabilidades decorrentes
de raça/etnia e desigualdade socioeconômica expõem as mulheres negras e de baixa renda
a uma probabilidade maior de sofrer feminicídio. As políticas sociais de prevenção ao
feminicídio demandam urgente reformulação, evitando-se, contudo, a onda reversa por
meio de “práticas assistencialistas” e com “reforço da ideologia patriarcal” (BANDEIRA e
ALMEIDA, 2013, p. 38).
As contribuições da teoria crítica dos direitos humanos, das teorias da Justiça e
dos feminismos emergentes são fundamentais para uma mudança de foco epistêmicopedagógico, a partir de perspectivas contra-hegêmonicas que consideram o impacto da
herança colonial, do neoliberalismo e do neopatriarcado na capacidade do Estado
brasileiro de realizar justiça social. A CPMI da Lei Maria da Penha, entre 2012 e 2013,
revelou o descontentamento das mulheres que passavam pela vivência de abrigos, após a
tentativa de romper o ciclo de violência. Na época, verificou-se o sentimento de
aprisionamento, o mal-estar diante da condição de usuária e vítima (CAMPOS, 2015).
No entanto, apesar dos crescentes índices de feminicídios, tem sido cada vez mais
baixo o ingresso das mulheres nas casas-abrigo. É possível que o aumento dos percentuais
de deferimento de medidas protetivas de urgência tenha sido um dos fatores mais
importantes para dissuadir as mulheres da necessidade de acessar o abrigo. Recentemente,
a Lei Maria da Penha foi alterada para permitir que a autoridade policial afaste
imediatamente o autor da violência do espaço doméstico e familiar. Há recursos
eletrônicos para monitorar autores e mulheres, garantindo a presença emergencial da

polícia militar no local dos fatos. É possível, por outro lado, que as restrições para a
permanência na casa-abrigo, como a regra do sigilo e a proibição de frequência ao
trabalho, desestimulem as mulheres a buscar esse tipo de acolhimento institucional. A
pesquisa pretende avaliar se a modalidade de abrigamento da casa-abrigo atende ao
propósito de proteger as mulheres e seus filhos sob risco grave ou extremo de morte
violenta ou se o serviço de abrigamento desrespeita a autonomia dos corpos das mulheres,
ao segregá-las e discipliná-las em ambientes de isolamento total, sob padrões rígidos de
conduta, sem interação adequada com as redes de afeto. Pretende-se perquirir, a partir do
estudo de caso da casa-abrigo do Distrito Federal, se as práticas institucionais estão
respaldadas nas diretrizes nacionais de abrigamento, elaboradas pela Secretaria Nacional
de Política para as Mulheres (2011), nos tratados e nas convenções sobre os direitos
humanos das mulheres. O tema envolve análise da formulação e da execução da política
pública de abrigamento das mulheres e deve ser contextualizado a partir de uma visão
crítica, interdisciplinar, humanista e feminista do direito e das políticas sociais. O
problema de pesquisa, a princípio, se subdivide nas questões: 1. A política social de
abrigamento no DF atende ao propósito de proteger as mulheres e seus filhos sob risco
grave ou extremo de morte violenta? 2. O que dizem as práticas institucionais e a política
social de abrigamento para mulheres, a partir do estudo de caso da casa-abrigo?
5. CONCLUSÕES
A pesquisa em evolução interroga a potência dos discursos de direitos humanos
no processo de mudanças culturais, políticas, econômicas e sociais em prol da
emancipação feminina e da redução da desigualdade de gênero, no contexto brasileiro de
consolidação do Estado Democrático. Os marcos legislativos internacionais e nacionais de
proteção aos direitos das mulheres mobilizaram instituições públicas e privadas para a
criação de estruturas para o enfrentamento da violência de gênero. Ainda há um longo
caminho a ser percorrido para o planejamento e a efetivação de políticas sociais
direcionadas a prevenir violações de direitos, garantindo-se a autonomia dos corpos
femininos e inserção plena das mulheres na vida social e política.
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RESUMO
Neste trabalho analisamos o processo de implantação dos bancos de dados de perfis
genéticos com finalidade forense no Brasil. Apresentamos uma sucinta revisão
bibliográfica sobre o tema, destacando alguns trabalhos relacionados e a legislação
específica. Elencamos um conjunto de questões de investigação sobre o uso dos perfis
genéticos com a finalidade forense. Discutimos os limites da ética tradicional para dirimir
conflitos decorrentes do processo de transformação digital da sociedade e por fim,
apresentamos a bioética de intervenção como uma abordagem capaz deenfrentar os
problemas emergentes da implantação e uso dos bancos de dados de perfis genéticos,
garantindoa guarda dosdireitos da coletividade mas também respeitando o indivíduo e sua
complexidade, resguardando o caráter universal dos seus direitos.
Palavras-chave: genética forense, perfis genéticos, ética de intervenção, direitos
humanos.
SUMMARY
In this paper we analyze the process of implantation of forensic genetic profile databases
in Brazil. We present a succinct literature review on the subject, highlighting some related
works and the specific legislation. We list a set of research questions about the use of
genetic profiles for forensic purposes. We discuss the limits of traditional ethics to resolve
conflicts arising from society's digital transformation process and, finally, present
intervention bioethics as an approach capable of addressing the emerging problems of the
deployment and use of genetic profiling databases, ensuring the safekeeping collective
rights but also respecting the individual and their complexity, safeguarding the universal
character of their rights.
Keywords: forensic genetics, genetic profiles, intervention ethics, human rights.
RESUMEN
En este artículo analizamoselproceso de implantación de bases de datos forenses de perfil
genético en Brasil. Presentamos una breve revisión de la literatura sobre el tema,
destacando algunostrabajos relacionados y lalegislación específica. Enumeramos un
conjunto de preguntas de investigación sobre el uso de perfiles genéticos para fines
forenses. Discutimos loslímites de la ética tradicional para resolver conflictos que
surgendelproceso de transformación digital de lasociedad y, finalmente, presentamos la
bioética de intervención como un enfoque capaz de abordar los problemas emergentes
deldespliegue y uso de bases de datos de perfiles genéticos, asegurandola custodia
derechoscolectivos pero tambiénrespetando al individuo y sucomplejidad, salvaguardando
el carácter universal de sus derechos.

Palabras clave: genética forense, perfiles genéticos, ética de intervención, derechos
humanos.
1. INTRODUÇÃO
Caracterizada por um domínio cada vez maior da técnica e da natureza, a
sociedade tecnocientifica percorre um caminho sinuoso, que, por vezes, parece levar a
uma catástrofe, não pelo fracasso, mas pelo sucesso excessivo. Eis o paradoxo da técnica
moderna(GIACOIA JUNIOR, 1999). Se, por um lado, o domínio sobre a natureza,
proporcionado pela ciência, trouxe – e tem confirmado – a perspectiva de potencialização
do bem-estar dos indivíduos no planeta, por outro, o deslumbrante êxito acaba por suscitar
um processo de “refenização” das organizações sociais e políticas a um progresso
compulsório que, não raro, esbarra em questões desrespeitosas aos direitos humanos
(SCHIOCCHET, 2014).
Nesse contexto, como parte das bem-sucedidas progressões cientificas, as
descobertas no campo da genética humana trouxeram novas possibilidades, inclusive no
campo da ciência forense. A introdução e o incremento de tipagem de DNA permitiu o
conhecimento de avanços laboratoriais significativos que refletiram, também, na
cientificação policial (ERICSON; SHEARING, 1986; SANTOS; COSTA; RICHTER,
2017). Tem-se, então, como um dos desdobramentos desse processo, o estabelecimento
dos bancos de dados de perfis genéticos com finalidade forense.
No Brasil, a publicação da Lei nº 12.654/2012 (BRASIL, 2012) ofereceu a
possibilidade de coleta de perfil genético como forma de identificação criminal e, com a
edição do Decreto Lei nº 7.950/2013 (BRASIL, 2013), são instituídos o Banco Nacional
de Perfis Genéticos (BNPG) e a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG),
que se justificam em três pilares, a saber: (i) a conquista de uma justiça mais eficaz e
crível por meio das inovações tecnológicas e científicas; (ii) a necessidade de acompanhar
as tendências de investigação dos países centrais; (iii) e o bem-estar da coletividade
(GARRIDO; RODRIGUES, 2015; MACHADO, 2011).
Contudo,

tem-se

discutido(MARQUES;

ABDALLA,

2012;

TAVARES;

GARRIDO; SANTORO, 2016) a existência de possíveis inconstitucionalidades na
redação lei e supostas violações aos direitos humanos, suscitando dilemas éticos
complexos. Ante os dilemas éticos derivados das tecnologias emergentes – como o caso
da identificação genética, Hans Jonas(2006) observa a insuficiência da ética tradicional em
solucionar os novos conflitos do homem tecnológico, uma vez que esta, com seus
imperativos, não consegue pautar os limites da ação e conter os poderes da tecnologia.
Assim sendo, este trabalho de investigação, de natureza exploratória, analisa e
discute, a partir do referencial da Bioética de Intervenção e do Direitos Humanos,
possíveis dilemas éticos decorrentes da implantação e uso, para fins forenses, dos bancos

de dados de perfis genéticos no Brasil.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A adesão do Brasil ao projeto do Banco Nacional de Perfis Genéticos BNPG é
recente. A Lei 12.654/12 traz alterações nas leis de identificação do civilmente
identificado, Lei nº 12.037/09, e de Execução Penal, Lei nº 7.210/84 (BRASIL, 1984). Na
primeira inclui a possibilidade de coleta de material biológico como parte do processo de
identificação, na segunda, determina que “Os condenados por crime praticado,
dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa, ou por qualquer dos crimes
previstos no art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990”(BRASIL, 2012), sejam
submetidos a técnica indolor de extração de DNA - ácido desoxirribonucleico -,
posteriormente armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a ser
expedido pelo Poder Executivo. Carente de regulação que permitisse a formalização dos
Bancos de Dados em cada Estado, é editado o Decreto Lei nº 7.950/2013, instituindo o
BNPG e a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG).
O BNPG e a RIBPG têm como objetivo, respectivamente, armazenar dados de
perfis genéticos coletados para subsidiar ações destinadas à apuração de crimes e, permitir
o compartilhamento e a comparação de perfis genéticos constantes dos bancos de perfis
genéticos da União, dos Estados e do Distrito Federal (BRASIL, 2013), justificando-se na
expectativa de que, acompanhando as tendências investigativas dos países centrais, os
bancos genéticos forenses contribuam para uma justiça mais eficaz, crível e,
consequentemente, colaborem para a segurança e bem-estar coletivo.
Embora considerada como meio eficiente para a resolução de crimes nos países
onde vigora (ANSELMO; JACQUES, 2012)o desenvolvimento da ciência forense deve
pautar-se no equilíbrio entre o reforço dos poderes do Estado e a compressão ou limitação
dos direitos do indivíduo. Apesar do benefício forense prometido pela identificação
genética, recolha, utilização e conservação destes dados trazem consigo complexas
implicações éticas(GARRIDO, 2010). Nos moldes em que se apresentam, o BDPG e a
RIBPG parecem promover efetivas violações aos direitos do indivíduo submetido a coleta
e ao armazenamento de seus dados genéticos, assim como ao direito de terceiros
envolvidos pelos vínculos de consanguinidade. A revisão de literatura aponta para a
necessidade de aprofundamento na investigação de diferentes temáticas, sejam elas
centrais ou periféricas, correlacionadas ao tema.
2.1. Das intervenções físicas e o princípio do nemotenetur se detegere
Embora plausível, dado o caráter da pretensão, a coleta compulsória de material
biológico do condenado sugere uma pena possivelmente desproporcional, violando,

supostamente, questões de integridade física, privacidade, assim como o direito do
indivíduo de não produzir provas contra si próprio.
Repousa sobre a forma indicada para recolha do material genético – coleta de
mucosa oral -, o rótulo de método indolor, todavia, a prática fomenta incertezas sobre as
definições de dor. Em situações concretas (GRAZINOLI GARRIDO; GARRIDO, 2013,
p. 302)a coleta de mucosa bucal, procedimento supostamente simples, desperta
constrangimentos numa parcela de indivíduos, reforçando a complexidade em determinar
o que de fato “doi” em algumas pessoas, assim como o nível de intervenção justaposto em
seus corpos.
Como estabelecida no texto legal, a recolha compulsória de material genético,
arrisca-se conflituosa também com o princípio do nemotenetur se detegere - garantido
pela Constituição Pátria (BRASIL, 1988), alinhado com o disposto na Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (HUMANOS, 1969)-, uma vez que obriga a
autoprodução de prova contra o doador. Se em sede de condenação permanece pacífico o
entendimento da constitucionalidade do disposto legal, deve-se lembrar que a RIBPG
permite e objetiva o compartilhamento e a comparação de perfis genéticos constantes dos
bancos de perfis genéticos da União, dos Estados e do Distrito Federal, possibilitando que
dados inseridos na base produzam vestígios para a elucidação de crimes carentes de
evidências.
Caso interpretada pelo princípio da maior efetividade da norma constitucional,
que atribui ao preceito a interpretação de maior eficácia, o princípio do nemotenetur se
detegere têm abrangência superior ao simples silêncio, devendo ser considerado como a
não obrigação da produção de prova alguma em seu desfavor, deixando a encargo do
Estado o ônus de reverter a presunção de inocência do réu sem lhe impor dever de
colaboração.
2.2. Da não individualização da pena e do caráter perpétuo:
Ainda no campo da constitucionalidade, destaca-se duas regras basilares do
estado democrático de direito: (i) não haverá pena de caráter perpétuo; (ii) nenhuma pena
passará da pessoa do condenado. A primeira liga-se diretamente com o tempo de
permanência dos dados genéticos nos bancos, a segunda, por sua vez, ao fato de o DNA
carregar parcela de dados de indivíduos vinculados por consanguinidade com o apenado.
Em se tratando de materiais genéticos coletados de indivíduos condenados, não
há regulamentação de previsão da retirada dos de dados armazenados na RIBPG após
cumprimento da pena. Dá-se nesses moldes vislumbrando a efetiva funcionalidade dos
bancos na seara criminal, visto que o banco opera nos parâmetros do CODIS norte
americano, comparando os vestígios coletados na cena do crime com todos os perfis

outrora cadastrados (TAVARES; GARRIDO; SANTORO, 2016, p. 218).
Quanto a individualização da pena, ao catalogar informações de um rol especifico
de indivíduos condenados pela prática de conduta reprovável, atenta-se ao fato de que, a
informação genética contida no DNA recolhido carrega consigo não apenas informações
consoantes a pessoa do sancionado, mas também, em uma pequena parcela, dados
genéticos de indivíduos que dividem vínculos de consanguinidade com o transgressor
(TAVARES; GARRIDO; SANTORO, 2016, p. 222).
Sendo assim, hipoteticamente, tem-se relativizado duas garantias individuais
fundamentais em detrimento da efetivação dos bancos genéticos forenses: as penas de
caráter perpétuo pela permanência ad aeternum dos dados do Banco e a individualização
da pena dadas as características do material biológico recolhido.
2.3. Da abrangência dos bancos e da perpetuação das diferenças:
Apenas os condenados por crime praticado, dolosamente, com violência de
natureza grave contra pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no rol dos crimes
hediondos serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético,
mediante extração de DNA (BRASIL, 2012), fato que caracteriza uma seletividade no
monitoramento.
O fato de existir uma distinção entre condenados, afirma, em alguma medida, a
necessidade de alguns indivíduos carecerem de vigilância diferenciada (FOUCAULT,
2015; TAVARES; GARRIDO; SANTORO, 2016), contribuindo, para além da pena, com
a perpetuação de diferenças e uma maior estigmatização do criminoso, dificultando ainda
mais, uma possível nova inserção no convívio social. Poderia interceder em favor dos
critérios adotados pelo legislador a característica delitiva do Brasil, entretendo, a literatura
aponta para um caminho diverso.
2.4. Da característica delitiva brasileira e a eficácia dos bancos:
Para além das violações, questiona-se a eficiência do Banco. A implementação do
BNPG, supostamente, sobrestima a inovação técnica no que diz respeito a qual o melhor
caminho a percorrer-se rumo a conquista de uma justiça mais eficaz. Respaldado por um
apoio popular inflamado pelo discurso do direito penal do espetáculo, que, na maioria das
vezes, ignora por completo as mazelas do sistema penal, o banco genético para fins
forenses parece trazer uma resposta imediata, porém, não necessariamente efetiva ou, por
outro lado, tão eficiente o quanto poderia ser.
Diante da realidade contextualizada, considerando o Brasil um país em
desenvolvimento, e observando as singularidades da criminalidade no país, os argumentos

pró uso do DNA na esfera forense – equiparar tecnologicamente o Brasil aos demais
países centrais; tornar a justiça mais eficaz e crível; consequentemente apresentar uma
solução definitiva para o combate à criminalidade – tornam-se mais vulneráveis.
Os crimes que abarcam a coleta compulsória de material genético representam
uma pequena fração dos crimes que assolam a nação e são representados, em sua maioria,
por crimes sexuais, onde cerca de 62,7% das vítimas conhecem seus agressores. Em
contrapartida, dados demonstram que a maioria da população carcerária brasileira é
composta por homens na faixa etária de 18 e 24 anos que em sua maioria praticaram
crimes contra o patrimônio, homens de cor não branca, sendo que, destes homens, 198.803
possuem ensino fundamental incompleto (SCHIOCCHET, 2014), expondo problemas
crônicos graves não atacados pelo banco genético.
Fica claro que o Brasil, como país periférico que é, deve ainda preocupar-se com
questões persistentes que não deveriam mais acontecer, particularidades que devem ser
levadas em consideração no que diz respeito a questão dos bancos genéticos nacionais.
2.5. Bioética de Intervenção: uma proposta de reflexão
Exposto o panorama de violações de direitos e vulneração de indivíduos,
decorrentes, em última análise, do sucesso da técnica moderna, somados aos problemas
persistentes de um país em desenvolvimento, a bioética de intervenção, entendida como
ética aplicada, parece capaz de lidar com essas novas demandas do homem tecnológico,
em especial, no contexto dos chamados países do Sul.
Se por um lado critica-se (GARRAFA; MARTORELL; NASCIMENTO, 2016;
PESSINI; BARCHIFONTAINE, 1998) a bioética principialista quando aplicada a
situação dos países latino-americanos, por outro, a bioética de intervenção, assume uma
visão crítica, politizada e interventiva, capaz de enriquecer a discussão (GARRAFA,
2009). “Trata-se de uma bioética comprometida com os direitos humanos, como caminho
para assegurar o respeito à dignidade inerente aos seres humanos e a proteção aos
vulneráveis”(PAGANI et al., 2007).
De base filosófica utilitarista e consequencialista, no campo público, a bioética de
intervenção defende como moralmente justificável “a priorização de políticas e tomadas
de decisão que privilegiem o maior número de pessoas, pelo maior espaço de tempo e que
resultem nas melhores conseqüências, mesmo que em prejuízo de certas situações
individuais, com exceções pontuais a serem discutidas”, e no campo privado, “a busca de
soluções viáveis e práticas para conflitos identificados com o próprio contexto onde os
mesmos acontecem”(GARRAFA, 2009).
O Brasil, como país periférico que é, ocupa-se ainda com questões persistentes
que não deveriam mais acontecer(GARRAFA; PORTO, 2002), particularidades que

devem ser levadas em consideração ao abordar a questão dos bancos genéticos nacionais.
A implementação do BNPG como feita – a similaridade de países centrais -, aventa
incertezas quanto a sua eficiência. Resta claro na literatura(SCHIOCCHET, 2014), que
existem singularidades com direta implicação nas características delitivas do país, e um
contexto social que corrobora com a perpetuação da criminalidade. Sendo assim, parece
imprescindível que, a busca vista-se, também, das lentes críticas, politizadas e
interventivas, da bioética dura, na tentativa de harmonização das garantias individuais com
o direito do coletivo.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
Na perspectiva de concretização da presente busca, opta-se pelo desenvolvimento
de uma investigação documental e bibliográfica, pretendendo observar a evolução do tema
mediante Análise de Conteúdo.
Baseia-se a pretensão na proposta metodológica de Bardin (2011), sendo a
análise a ser conduzida pelos seguintes passos: (i) organização da análise; (ii) codificação;
(iii) categorização; (iv) tratamento dos resultados, inferência e interpretação dos
resultados.
Dá-se a necessidade de análise documental em face do caráter da investigação,
que tem por objetivo principal analisar o conflito moral entre os direitos do indivíduo e da
coletividade no contexto da instituição Bancos Nacionais de Perfis Genéticos e a Rede
Integrada de Bancos de Perfis Genéticos. Na perspectiva de examinar os aspectos que
dizem respeito aos possíveis conflitos morais entre prerrogativas de individualidade e de
proteção à coletividade, o exame da Lei nº 12.654/2012 (BRASIL, 2012) e do Decreto Lei
nº 7.950/2013 (BRASIL, 2013) torna-se imprescindível, assim como da Declaração
Universal dos Direitos Humanos (ONU, 2009), Declaração Universal sobre Bioética e
Direitos Humanos (UNESCO, 2006) e Declaração internacional sobre os dados genéticos
humanos (UNESCO, 2004), documentos correlatos ao tema, como a Constituição Federal
(BRASIL, 1988) e a Lei de Execução Penal (BRASIL, 1984), e outros na medida que se
mostrarem pertinentes.
Partindo do pressuposto de que todo conhecimento é construído alicerçado em
um conhecimento anterior, por meio da pesquisa bibliográfica, pretende-se conhecer as
contribuições científicas já elaboradas a respeito do tema em outros tempos, valendo-se
das referências da Bioética de Intervenção e dos Direitos Humanos para analisar a questão
dos BNPG, discutir as questões de vulnerabilização e estigmatização do indivíduo,
individualidade/autonomia e relevância social.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A revisão de literatura aponta para a necessidade de aprofundamento na
investigação de diferentes temáticas, sejam elas centrais ou periféricas, correlacionadas ao
tema. A começar sobre como a implementação fora feita, os modelos de referência usados
e a eficiência e eficácia do sistema diante da realidade brasileira.
Neste trabalho interessa-nos, em particular, analisar as questões relacionadas ao
uso dos bancos de materiais genéticos para fins forenses pautado na garantia da
preservação da dignidade humana e na busca de uma justiça crível e eficaz. Trata-se do
desafio da necessidade de harmonizar o interesse coletivo com os direitos do indivíduo.
Neste sentido, apresentamos algumas questões que emergiram da literatura investigada e
para as quais não foram apresentadas respostas de consenso. A denúncia de violações do
texto constitucional e de direitos fundamentais é pertinente? Em caso positivo, é possível
conformar os bancos de dados com a proteção dos direitos do indivíduo? Além da
identificação por DNA, existe tecnologia que ofereça benefícios similares, porém sendo
menos invasiva? As questões de seletividade do monitoramento favorecem a
estigmatização e perpetuam as diferenças já existentes no país? Como adequar os bancos
genéticos forenses para que sejam, de fato, relevantes na realidade de um país periférico?
Em comum, as questões elencadas apresentam um dilema ético relacionado com
a transformação tecnológica que impacta a sociedade atual. Assim, o BNPG e o RIBPG
consolidam-se como terreno fértil e carente de reflexões éticas complexas, onde a ética
tradicional parece insuficiente para dirimir os conflitos. Isto posto e dado o caráter das
indagações levantadas, a bioética de intervenção, ao que tudo indica, oferece os caminhos
necessários para se avaliar os bancos de dados nacionais de perfis genéticos, as
peculiaridades de sua implantação no Brasil, pontuar as especificidades e necessidades da
seara criminal brasileira e garantir a efetivação dos direitos humanos.
5. CONCLUSÕES
As discussões em torno dos bancos nacionais de perfis genéticos antecedem sua
implementação. Com os bancos já em funcionamento, questionamentos anteriores à sua
efetivação confirmaram-se pertinentes, vindo a somar com as novas indagações suscitadas
pela prática.
Assim sendo, a proposta da bioética de intervenção vem ao encontro do que se
entende como caminho adequado a traçar-se rumo a solução para um problema emergente,
não negligenciando a necessidade de atacar questões persistentes, buscando implementar e
efetivar normas que beneficiem a coletividade, mas que respeitem o indivíduo e sua
complexidade em razão do caráter universal dos seus direitos.
As questões elencadas na sessão RESULTADOS E DISCUSSÃO constituem
temas a serem investigados em trabalhos posteriores.
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RESUMO
A presente resumo expandido e futuro artigo possuirá como objeto de estudo a análise das
questões afetas ao teletrabalho, com enfoque na ótica dos direitos humanos e as
consequências advindas dessa modalidade de labor na sociedade contemporânea,
especialmente no que tange ao “isolamento social” do teletrabalhador. Para isto,
necessária se faz uma abordagem inicial acerca de como é tratado o teletrabalho no país
após sua regulamentação no Brasil por meio da Reforma Trabalhista, ocorrida pela Lei n.º
13.467/2017, que introduziu os artigos 75-A a 75-E à Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), e que passou a prever especificamente esta modalidade de labor. A partir daí, será
possível refletir acerca do tema objeto de pesquisa, qual seja, o isolamento do
teletrabalhador de sua convivência social e sindical: uma reflexão sob a ótica dos direitos
humanos. O método dedutivo será utilizado na análise crítica e construção do presente
trabalho e a técnica de pesquisa que se pretende adotar será a pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Teletrabalho. Dignidade. Regulamentação. Proteção Jurídica.
INTRODUÇÃO
Ao se falar em teletrabalho, imediatamente se tem um sentimento de absoluta
contemporaneidade. Imaginar o labor sem fronteiras, conectado por notebooks e
smartphones cada vez mais potentes e facilitadores da atividade laboral é experimentar a
sensação de que se está vivendo no futuro antes nunca imaginado.
Mas, ao contrário dessa percepção, o teletrabalho é um fato social que, apesar de
ser cada vez mais presente, não pode ser entendido como algo criado nessa década, sequer
nesse século. A doutrina nacional e estrangeira aponta o início do teletrabalho ainda na
década de 70.
No Brasil, o primeiro passo de uma regulação a respeito do tema foi dado pela
Lei 12.551/2011, a qual se resumia a equiparar o labor por meios telemáticos e
informatizados de comando ao labor sob supervisão pessoal e direta, através da alteração
do texto do artigo 6º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Todavia, em que pese
a ausência de regulamentação expressa, no Brasil o teletrabalho vinha se submetendo à
legislação genérica.
Ocorre que o país passou por uma alteração legislativa específica que ficou

conhecida como “Reforma Trabalhista”. Essa alteração se deu por meio do Projeto de Lei
6.787/2016 e que posteriormente veio a ser aprovado, tornando-se a Lei 13.467/2017.
Entre os diversos temas de que tratou a lei em comento, está o teletrabalho e sua devida
normatização, por meio da inserção, na CLT, dos artigos 75-A a 75-E e o inciso III no já
então existente artigo 62. O artigo 75-B da CLT, que conceitua o teletrabalho, diz:
Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das
dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de
comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo.
Sendo assim estamos falando de atividades laborais que podem ser exercidas, em
locais diversos, como na própria residência do trabalhador contratado nesta modalidade. O
que se pretende, com o desenvolvimento do artigo, é trazer uma reflexão, do ponto de
vista dos direitos humanos, desses teletrabalhadores, no que diz respeito a falta de
interação e relacionamento com o “mundo externo”.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A expressão direitos humanos representa, em sentido amplo, o conjunto das
atividades realizadas de maneira consciente, com o objetivo de assegurar ao homem a
dignidade e evitar que passe por sofrimentos.
A concepção atual de direitos humanos é de formulação recente: foi,
internacionalmente, estabelecida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos
(DUDH), em 1948, pouco depois da Segunda Guerra Mundial.
Os três primeiros artigos da mencionada Declaração sintetizam o que se considera
fundamental para a humanidade: que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade
e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com
espírito de fraternidade; que toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as
liberdades estabelecidos na Declaração, sem distinção de qualquer espécie (raça, cor, sexo,
língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza,
nascimento, ou qualquer outra condição); e que toda pessoa tem direito à vida, à liberdade
e à segurança pessoal.
Uma vez adotada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Organização
das Nações Unidas (ONU) começou a traduzir os princípios daquela em tratados
internacionais que protegessem direitos específicos. Tratando-se de uma tarefa sem
precedentes, a Assembleia Geral decidiu redigir dois Pactos que codificassem a duas
séries de direitos esboçados na Declaração Universal, quais sejam: os direitos civis e
políticos e os direitos económicos, sociais e culturais.
Direitos humanos é a terminologia normalmente empregada em direito
internacional, sendo a forma encontrada em diversos tratados e declarações. Liga-se à
ideia de proteção do ser humano, em suas múltiplas facetas.

Os direitos humanos são, portanto, direitos protegidos pela ordem internacional
(especialmente por meio de tratados multilaterais, globais ou regionais) contra as
violações e arbitrariedades que um Estado possa cometer às pessoas sujeitas à sua
jurisdição. São direitos que estabelecem um nível protetivo (standard) mínimo que todos
os Estados devem respeitar, sob pena de responsabilidade internacional. Assim sendo,
garantem às pessoas sujeitas à jurisdição do Estado meios de vindicação de seus direitos,
para além do plano interno, nas instâncias internacionais de proteção (v.g., em nosso
entorno geográfico, perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que poderá
submeter a questão à Corte Interamericana de Direitos Humanos). (MAZZUOLLI, 2014,
p. 21-22).
Dentro dessa perspectiva de proteção aos Direitos Humanos, no que diz respeito à
proteção do direito do trabalho, o Artigo XXIII, da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, determina que: 1. Todo ser humano tem direito ao trabalho, àlivre escolha de
emprego, a condições justase favoráveis de trabalho e à proteção contrao desemprego.2.
Todo ser humano, sem qualquer distinção,tem direito a igual remuneração por igual
trabalho.3. Todo ser humano que trabalha tem direito auma remuneração justa e
satisfatória, que lheassegure, assim como à sua família, umaexistência compatível com a
dignidadehumana e a que se acrescentarão, senecessário, outros meios de proteção
social.4. Todo ser humano tem direito a organizarsindicatos e a neles ingressar para
proteçãode seus interesses.
No Brasil, a regulamentação referente à proteção dos trabalhadores, encontra-se
prevista no Decreto-Lei 5442/1943, que aprovou a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT). Esta legislação, já sofreu diversas atualizações legislativas, sendo a mais recente,
ocorrida pela Lei n.º 13.467/2017, que introduziu os artigos 75-A a 75-E à CLT, e que
passou a prever especificamente o teletrabalho como uma modalidade de labor a ser
protegido pelo ordenamento jurídico brasileiro.
Ao se falar em teletrabalho, imediatamente se tem um sentimento de absoluta
contemporaneidade. Imaginar o labor sem fronteiras, conectado por notebooks e
smartphones cada vez mais potentes e facilitadores da atividade laboral é experimentar a
sensação de que se está vivendo no futuro antes nunca imaginado.
Mas, ao contrário dessa percepção, o teletrabalho é um fato social que, apesar de
ser cada vez mais presente, não pode ser entendido como algo criado nessa década, sequer
nesse século.
Hoje não é fácil imaginar o que seria a vida sem aquelas tecnologias. Estas
virtualmente controlam as nossas vidas desde o fornecimento de água e energia, o fluxo do
tráfego, os movimentos das nossas contas bancárias e até nossa situação fiscal. As
tecnologias de informação e a comunicação estão modificando a organização do trabalho
de uma forma que ela já foi comparada ao impacto da introdução da linha de montagem

nas instalações fabris. Não apenas isso, ela chega a ser descrita como equivalente às
mudanças ocorridas durante a revolução industrial (BETTENCOURT, 2007, p. 248).
A doutrina nacional e estrangeira aponta o início do teletrabalho ainda na década
de 70. Segundo Redinha (1999, p. 4-6), o teletrabalho surge a partir do final dos anos 70
(em que pese a reconhecida divergência a respeito de sua origem e até de sua
terminologia) como um meio de desenvolvimento do trabalho em que a comunicação
estivesse ligada por meios informáticos ou telemáticos.
O trabalho tradicional é aquele em que o empregado se desloca diariamente ao seu
local de trabalho, permanecendo, nos termos do artigo 4º da CLT, “à disposição do
empregador, aguardando ou executando ordens”, inferindo-se daí uma presença física, não
necessariamente no local de trabalho.
A par disso, a realidade legislativa trazia apenas duas alternativas ao labor
executado ao empregador fora do local de trabalho: a atividade externa e o trabalho em
domicílio.
A atividade externa é ainda hoje regulada pelo artigo 62, I do compêndio celetista
como aquela que é “incompatível com a fixação de horário de trabalho”. Já o trabalho em
domicílio era historicamente conceituado pelo artigo 6º da CLT (que atualmente possui
outra redação) como aquele “executado no domicílio do empregado, desde que esteja
caracterizada a relação de emprego”.
Por muitos anos, pôde-se dizer que a execução do trabalho era classicamente
“externa ou interna”, e a externa era aquela classificada como aquela de impossível
controle ou realizada no domicílio do empregado.
Voltando à atividade desenvolvida em favor do empregador fora da sede da
empresa, com o advento da tecnologia, pode-se dizer que houve uma nova especialização
do gênero atividade externa e trabalho em domicílio: o teletrabalho.
Em que pese ser possível o teletrabalho em domicílio (home office), este não
precisa ser necessariamente desenvolvido na residência, mas em qualquer outro local. Já
na década de 90, Redinha (1999, p. 11-12) informa a existência de Centros de Trabalho
Comunitários para o teletrabalho na Europa e indica que essa modalidade de trabalho já
representava, à época, próximo de três por cento da força de trabalho da União Europeia
(REDINHA, 1999, p. 5). Hoje, segundo dados de EuropeanCommission, estima-se cerca
de 10 milhões de teletrabalhadores na União Europeia, sendo que destes 4,5 milhões são
assalariados (EUROPEAN COMMISSION, 2002, on-line, s/p).
O teletrabalho é mais do que uma modalidade de trabalho em domicílio. É um
novo conceito de organização laboral por meio do qual o prestador dos serviços encontrase fisicamente ausente da sede do empregador, mas virtualmente presente, por meios
telemáticos, na construção dos objetivos contratuais do empreendimento (MARTINEZ,
2016, p. 403).

O ponto nodal de encontro na definição do teletrabalho é justamente a conexão
direta ou indireta com seu empregador por meio de instrumento de trabalho que permita a
conexão de dados, textos, sons e imagens. Se não há distanciamento físico ou se não há
labor exclusiva ou predominantemente por meio de recursos informáticos e/ou
telemáticos, não se trata de teletrabalho (HOFFMANN, 2017, p. 233).
O chamado teletrabalho é uma modalidade de trabalho a distância, típica dos
tempos modernos, em que o avanço da tecnologia permite o labor preponderantemente
fora do estabelecimento do empregador, embora mantendo o contato com este por meio de
recursos eletrônicos e de informática, principalmente o computador e a internet (GARCIA,
2017, p. 253).
Segundo Estrada (2017, p. 11), o teletrabalho é aquele realizado com ou sem
subordinação por meio do uso de antigas e novas formas de telecomunicação em virtude
de uma relação de trabalho, permitindo a sua execução à distância, prescindindo de
presença física do trabalhador em lugar específico de trabalho.
O teletrabalho, que poderia ser definido em termos amplos como “trabalho
electrónico à distância” (BETTENCOURT, 2007, p. 248), como outras formas de trabalho
em rede (network), quebra a clássica estrutura hierarquizada da organização do trabalho,
substituindo-a por novas e mais dinâmicas formas de organização do trabalho. Tarefas que
previamente tinham que ser desenvolvidas numa única localização geográfica podem ser
realizadas fora das instalações da empresa. O trabalho pode ser desenvolvido a partir de
qualquer lugar e qualquer hora do dia ou da noite.
Já de acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o teletrabalho é
a forma de trabalho realizada em lugar distante do escritório e/ou centro de produção, que
permita a separação física e que se utilize de uma tecnologia que facilite a comunicação.
A Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) incluiu no Título II da CLT, que versa
acerca das normas gerais de tutela do trabalho, o Capítulo II-A, e este passou a consagrar
de forma destacada o regime jurídico do teletrabalho em nosso ordenamento jurídico
pátrio.
A Lei 13.467/2017 trouxe os novos artigos 75-A a 75–E à CLT:
Art. 75-A. A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho
observará o disposto neste Capítulo.
Art. 75-B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços
preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de
tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se
constituam como trabalho externo.
Parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para a
realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no
estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho.
Art. 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar
expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades
que serão realizadas pelo empregado.
§ 1º Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho
desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual.
§ 2º Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial
por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de
quinze dias, com correspondente registro em aditivo contratual.

Art. 75-D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição,
manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura
necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso
de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito.
Parágrafo único. As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram
a remuneração do empregado.
Art. 75-E. O empregador deverá instruir os empregados, de maneira expressa e
ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de
trabalho.
Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade
comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador.

No primeiro momento, convém destacar que merece reconhecimento a iniciativa
do legislador brasileiro em resguardar essa modalidade de labor, no que concerne às suas
particularidades e distinções. Com isso, foi possível, ainda que não do ponto de vista ideal
e completo, conferir maior segurança jurídica tanto por parte dos contratantes, quanto dos
teletrabalhadores e seus respectivos direitos e deveres.
Ao passo que o artigo 75-A da Lei 13.647/2017 apenas apresentou a inclusão da
proteção jurídica dos teletrabalhadores, o artigo 75-B da referida norma trouxe a
conceituação do que se consideram essas atividades no ordenamento pátrio, conforme
devidamente analisado no item 2.1.2.
O artigo 75-C da CLT, incluído pela Lei nº 13.467/2017, determinou que a
prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do
contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo
empregado.
Pode-se inferir que o contrato de trabalho do teletrabalhador somente poderá ser
ajustado por escrito, pois o dispositivo determina que a condição de teletrabalhador deverá
“constar expressamente” e ainda reforça que deverão ser especificadas as atividades a
serem desenvolvidas.
O § 1º do artigo 75-C da CLT autoriza a alteração no contrato de regime de
trabalho, desde que se tenha mútuo acordo entre as partes e o registro da mudança em
aditivo contratual. O §2º do artigo 75-C da CLT versa acerca da possibilidade de alteração
do sistema de teletrabalho para presencial por determinação do empregador, devendo ser
observado o prazo de transição de no mínimo 15 dias e que seja formalizado em termo
aditivo no contrato de trabalho.
O artigo 75-D da CLT, incluído pela Lei n.º 13.467/2017, determinou acerca da
responsabilidade pela aquisição, manutenção e fornecimento dos equipamentos, bem
como pela infraestrutura essencial à prestação do teletrabalho e eventual reembolso, que
deverão ter previsão no contrato.
O parágrafo único do artigo 75-D da CLT prevê que não integram a remuneração
do trabalhador as utilidades fornecidas pelo empregador, previstas no caput do artigo.
Sendo assim, não resta dúvida que, quando entregues ferramentas para a execução das
atividades a serem desenvolvidas pelo teletrabalhador, a título gratuito, trata-se de meios
para tanto.

Por fim, o artigo 75-E da CLT versou acerca do meio ambiente do teletrabalhador,
bem como os cuidados e atenção que deverão ser dados a eles. Além do mais, o parágrafo
único do referido artigo trata da assinatura do termo de responsabilidade que o empregado
deve assinar quando da contratação nesta modalidade de labor.
A CLT impõe o dever patronal de instruir os empregados acerca de prevenção de
acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. O empregador deverá instruir os
empregados, de maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de
evitar doenças e acidentes de trabalho (MIZIARA, 2017, p. 43).
Feita a análise da legislação vigente que regulamenta o teletrabalho no Brasil,
convém analisar acerca dos reflexos do isolamento do teletrabalhador.
O teletrabalho no domicílio pode conduzir a uma invasão da esfera pessoal e
familiar do teletrabalhador, assistindo-se também a uma tendência para o abuso do horário
diário. O isolamento a que está sujeito o teletrabalhador pode dar origem, a nível
psicológico, à solidão, ao tédio e à depressão. Uma vez que o teletrabalhador está afastado
do local tradicional de trabalho deixa de ter contacto com os colegas de trabalho, podendo,
ainda, cair no esquecimento no que respeita aos planos de carreira, estatuto profissional,
promoção, formação, estímulo profissional, sendo “discriminado” em relação aos
trabalhadores convencionais. (RODRIGUES, 2011, p. 113).
O Código do Trabalho de Portugal, prevê, no artigo 169, itens 1, 2 e 3 que a
igualdade de tratamento de trabalhador em regime de teletrabalho, e determina que: 1 - o
trabalhador em regime de teletrabalho tem os mesmos direitos e deveres dos demais
trabalhadores, nomeadamente no que se refere a formação e promoção ou carreira
profissionais, limites do período normal de trabalho e outras condições de trabalho,
segurança e saúde no trabalho e reparação de danos emergentes de acidente de trabalho ou
doença profissional.2 - No âmbito da formação profissional, o empregador deve
proporcionar ao trabalhador, em caso de necessidade, formação adequada sobre a
utilização de tecnologias de informação e de comunicação inerentes ao exercício da
respectiva actividade.3 - O empregador deve evitar o isolamento do trabalhador,
nomeadamente através de contactos regulares com a empresa e os demais trabalhadores.
Sendo assim, o Código de Portugal, trouxe a previsão para se combater essa
situação possível desigualdade entre o trabalhador convencional e o teletrabalhador, e a
obrigação do empregador em criar meios para se evitar o isolamento desses trabalhadores.
Rodrigues (2011, p. 113) aponta, ainda, que a preocupação do legislador com o
potencial isolamento do trabalhador, apontado normalmente como a maior desvantagem
do teletrabalho, é eminente. Assim, encontramos várias disposições no Código que
procuram combater esse isolamento, é o caso do art. 166º, nº 4, alínea f, da CT, que
estipula que, no contrato de trabalho, deve constar a identificação do estabelecimento ou
departamento da empresa em cuja dependência fica do trabalhador, bem como com quem

esse deve contactar no âmbito da prestação de trabalho.
Diferentemente da legislação laboral portuguesa, a brasileira, conforme analisada,
não trouxe previsão específica quanto à proteção do teletrabalhador no que diz respeito ao
incentivo para se evitar o isolamento destes.
3. MATERIAIS E MÉTODOS

O método dedutivo será o utilizado na análise crítica e construção do presente
trabalho, buscando constantemente as publicações especializadas do tema no decorrer da
construção da resposta ao problema de pesquisa apresentado. A técnica de pesquisa a ser
adotada foi a pesquisa bibliográfica, utilizando-se como fonte de pesquisa os livros em
circulação, periódicos, revistas especializadas e eventuais estudos institucionais ou
governamentais, assim como os textos publicados em sites especializados na rede de
internet. No caso específico, alguma jurisprudência sobre o tema pôde ser analisada para
referência científica do pensamento dos tribunais.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados encontrados no presente estudo foram obtidos por meio de uma
revisão bibliográfica dos principais doutrinadores nacionais e internacionais referentes a
temática objeto de estudo, qual seja, o isolamento do teletrabalhador de sua convivência
social e sindical: uma reflexão sob a ótica dos direitos humanos. A discussão estabelecida
está entorno das vantagens e desvantagens desses trabalhadores, no que diz respeito ao
não convívio social e laboral quando do exercício de suas atividades.
5. CONCLUSÕES
O teletrabalho surgiu no início da década de 70, mas foi a partir da década de 90,
com o advento da tecnologia, que esta modalidade de trabalho passou a se expandir e,
consequentemente, ser objeto de estudo do direito do trabalho. No Brasil, a legislação
passou a se preocupar com o trabalho realizado à distância e por meios telemáticos e
informatizados a partir de 2011.
Mas foi somente em novembro de 2017, com a aprovação da Lei 13.467/2017 –
denominada reforma trabalhista – que passou a existir uma legislação específica a respeito
do teletrabalho. A criação de um capítulo próprio na CLT para tratar a respeito do
teletrabalho exige um novo olhar sobre essa modalidade de fixação do labor, passando a se
distinguir, inclusive, do trabalho a distância.
Sendo assim, conclui-se, que essa modalidade de labor, qual seja, o teletrabalho,
traz reflexos nos aspectos atinentes aos direitos humanos das pessoas que a exercem. No
que diz respeito ao isolamento, a legislação brasileira não trouxe previsão específica

quanto à proteção do teletrabalhador nem incentivo do empregador para se evitar o
isolamento destes, e em consequência, as doenças oriundas dessa possiblidade.
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RESUMO
A questão de gênero incita grandes discussões desde que as mulheres saíram de seu
tradicional papel de cuidadora da família e relegadas exclusivamente doméstico e se
tornaram membros ativos da sociedade, alcançando o mercado de trabalho. Muitas foram
as conquistas sociais e jurídicas das mulheres durante os séculos XX e XXI, mas ainda
não são suficientes para oportunizar equitativamente as condições trabalhistas para ambos
os gêneros. Por muito tempo, os Estados firmaram e ainda firmam suas políticas de
proteção da mulher apenas promovendo direitos para trabalhadoras com responsabilidades
familiares, como a licença maternidade e a estabilidade durante e após a gestação, se
esquecendo de que as responsabilidades familiares também são deveres dos homens.
Dessa forma, a presente pesquisa tem como objetivo analisar a forma como o Direito do
Trabalho coíbe a discriminação baseada em gênero no mercado de trabalho, com o intuito
de promover o direito humano à igualdade de gênero, por meio de convenções da
Organização Internacional do Trabalho e de políticas públicas estatais. Propõe-se a
reflexão da promoção da igualdade de gênero no Direito do Trabalho por meio da adoção
de dispositivo legal que possibilite o compartilhamento entre mãe e pai do período de
licença após nascimento de filho, empregando a licença parental.
Palavras-chave: Direitos Humanos. Trabalho e Família. Igualdade de Gênero. Licença
Parental.
ABSTRACT
The issue of gender has sparked a great deal of discussion since women stepped out of
their traditional role of family caregiver and relegated exclusively domestic, and became
active members of society, reaching the labor market. There have been many social and
legal achievements for women during the twentieth and twenty-first centuries, but they are
still not enough to equitably bring about labor conditions for both genders. For a long
time, states have signed and still signed their women's protection policies only by
promoting rights for them with family responsibilities, such as maternity leave and
stability during and after pregnancy, forgetting that family responsibilities are also the
duties of men. Thus, this paper aims to analyze how Labor Law restrains gender-based
discrimination in the labor market, with a view to promoting the human right to gender
equality, through conventions of the International Labor Organization and state public
policies. It is proposed to reflect on the promotion of gender equality in labor law through
the adoption of a legal provision that enables the mother and father to share the period of
leave after childbirth, employing the parental leave.
Keywords: Human Rights. Work and family. Genderequality. Parental leave.
1. INTRODUÇÃO

Com o princípio da isonomia instituído na Carta Magna de 1988 e com as
diversas Convenções e Recomendações prolatadas pela Organização Internacional do
Trabalho que versam sobre a igualdade, a promoção da igualdade de gênero tornou-se
mais relevante no ordenamento jurídico pátrio. Mesmo assim, as leis trabalhistas
continuam reforçando a condição da mulher como a única responsável pela família.
Desse modo, propõe-se que os direitos de proteção aos trabalhadores e
trabalhadoras

com

responsabilidades

familiares

sejam

igualmente

garantidos,

independente do gênero. Tendo em vista que diante da família tanto a mãe quanto o pai
são incumbidos da função de zelar do desenvolvimento do menor.
Observando a doutrina portuguesa sobre a promoção dessa igualdade de gênero
entre mulheres e homens, apresenta-se a licença parental como uma política de equidade
de direitos trabalhistas e familiares e, ainda, como meio propositivo do Estado para acarretar a
reflexão sobre os papéis de gênero.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A igualdade de gênero é um direito humano; é, também, um direito fundamental
consolidado na Constituição Federal brasileira de 1988 no rol de seu art. 5º.
Historicamente, entretanto, a mulher foi relegada ao âmbito doméstico e excluída da
convivência social e, consequentemente, do mercado de trabalho.
Essa construção histórica alicerçou uma sociedade fundamentalmente patriarcal,
preservando valores machistas que relegou a mulher a um papel secundário na sociedade:
[...] a definição de padrões de gênero falsamente naturalizados e universalizados
mediante mecanismos ideológicos. Submete mulheres e homens, sobretudo
aquelas, ao longo do tempo, em diversos lugares e cujas manifestações
adquirem complexos e ambíguos contornos. (MARQUES, 2015, p. 244)

A partir de uma construção histórica que retoma a antiguidade até a modernidade,
condicionou-se nos contornos sociais que o gênero feminino é mais delicado e que, por
isso, deve estar sempre atrelado aos trabalhos domésticos e às responsabilidades
familiares. Os homens, em contrapartida, foram fixados como os responsáveis por prover
a casa e por serem os representantes sociais da família. A família possuía uma estrutura
rígida e hierarquizada. A mulher inclusive não possuía capacidade civil e era tutelada pelo
pai e após o casamento, pelo marido.
Esses parâmetros sociais e familiares começaram a ser alterados a partir do
momento em que as mulheres saíram do seio doméstico e alçaram o mercado de trabalho.
Para as diversas transformações sociais sofridas em diferentes áreas da sociedade, o século
XX representou, juntamente com as novas concepções jurídicas pós-modernas, a ruptura
com conceitos consolidados sobre a família.
Segundo Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf, “a segunda metade do
século XX assistiu a um processo sem precedentes de mudanças na história do

pensamento e da técnica, que levaram a uma alteração pragmática no modo de se pensar a
sociedade e suas instituições” (MALUF, 2010, p. 25).
Uma dessas alterações foi o fenômeno da urbanização que acarretou o
planejamento familiar, por meio deste processo, as famílias reduziram o número de filhos,
o que os aproximou dos pais, proporcionando um relacionamento estreito entre os
membros do grupo.
As mudanças econômicas também tiveram sua importância, uma vez que as
mulheres, antes concebidas apenas como mães e esposas, começaram a assumir papéis de
provedoras e chefes de suas vidas e suas famílias.
Um século de mudanças sociais, de movimentos de luta feministas, de
modificação da estrutura tradicionalmente patriarcal da família e da conquista do espaço
da mulher na sociedade e no mercado de trabalho foram acompanhadas pela criação de
novos direitos que passaram a estender-se à mulher, que passou a ser reconhecida como
sujeito de direito. Além de direitos estendidos ao gênero feminino, tornaram-se
necessários direitos de proteção da mulher, com o intuito de coibir a discriminação da
mulher diante de uma sociedade ainda em transição de um estágio unicamente machista e
patriarcal para uma sociedade que oportuniza um espaço feminino.
No âmbito trabalhista, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), desde a
sua criação, em 1919, se preocupou em abordar questões tanto para trabalhadores quanto
para trabalhadoras, sem estimular diferenças de gênero.
Mesmo com direitos protetivos da mulher em âmbito trabalhista, a discriminação
de gênero permanecia (e ainda permanece) sendo um problema a ser incessantemente
enfrentado em diferentes esferas - tanto sob a égide social, quanto na esfera jurídica e,
inclusive, dentro direito trabalhista. Com isso, em 1979, foi promulgada pela Organização
das Nações Unidas (ONU), a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher. Essa Convenção determina em seu primeiro artigo
Para os fins da presente Convenção, a expressão "discriminação contra a
mulher" significará toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e
que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo
ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na
igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades
fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em
qualquer outro campo. (BRASIL, online, 2002)

O artigo 11 dessa Convenção ainda traz um rol de medidas que devem ser
aplicadas pelos Estados-Parte para a erradicação da discriminação da mulher na esfera do
emprego. Dentre essas ações, encontram-se a igualdade de remuneração entre homens e
mulheres, a concretização da licença maternidade, a criação da estabilidade gestacional e,
entre outras, a proibição da discriminação da mulher por motivo de casamento ou
maternidade. Essa última tratando, especificamente, das responsabilidades familiares.
Respeitando e protegendo o trabalho da mulher, com o decorrer dos anos, a

própria OIT compreendeu que o alcance da igualdade de gênero não correspondia em
apenas garantir direitos exclusivos femininos.
Diante desse impasse, a OIT prolatou nova Convenção que versava sobre a
promoção de igualdade de gênero: a Convenção 156 - Sobre a Igualdade de Oportunidades
e de Tratamento para Homens e Mulheres Trabalhadores: Trabalhadores com Encargos de
Família. O texto da Convenção ampara tanto mulheres quanto homens que possuem
responsabilidades familiares, não diferenciando o papel do homem e da mulher diante
dessas responsabilidades, como se depreende do seu artigo 4º:
Artigo 4º. Com vista ao estabelecimento de uma efetiva igualdade de
oportunidades e de tratamento para homens e mulheres trabalhadores, serão
tomadas todas as medidas compatíveis com as condições e as responsabilidades
nacionais para: a) dar condições a trabalhadores com encargos de família de
exercer seu direito á livre escolha de emprego eb) levar em consideração suas
necessidades nos termos e condições de emprego e de seguridade social.

Toda essa Convenção sugere a alteração da visão tradicional dos papéis de
mulheres e de homens diante de suas obrigações familiares que são concomitantes às suas
responsabilidades como trabalhadores. Fomentando a igualdade de tratamento de ambos
os gêneros e, ainda, promovendo a concepção de que não é permitida a discriminação de
qualquer indivíduo trabalhador por motivos de precisar cumprir com as necessidades
familiares.
Apesar de tantas Convenções Internacionais trabalhistas que tratam da promoção
da igualdade de gênero entre homens e mulheres no mercado de trabalho, elas ainda não
são suficientemente eficazes. A igualdade ainda é um obstáculo para a garantia efetiva dos
direitos humanos da mulher em diferentes áreas de sua vida, inclusive no âmbito
trabalhista.
A imprescindibilidade da igualdade de gênero para fomentar e fortalecer os
direitos humanos é demonstrada pelos 17 objetivos para transformar o mundo que a ONU
formulou na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. O objetivo número 05
(cinco) elencado pela ONU afirma:
A efetivação da igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e
meninas dará uma contribuição essencial para o progresso em todos os
Objetivos e metas. Alcançar o potencial humano e do desenvolvimento
sustentável não é possível se para metade da humanidade continuam a ser
negados seus plenos direitos humanos e oportunidades. Mulheres e meninas
devem gozar de igualdade de acesso à educação de qualidade, recursos
econômicos e participação política, bem como a igualdade de oportunidades
com os homens e meninos em termos de emprego, liderança e tomada de
decisões em todos os níveis. (ONU, online, 2015)

O empoderamento da mulher, portanto, é essencial para promover a igualdade de
gênero. Essa igualdade apenas será concretizada a partir do momento que sejam
oportunizadas uma mesma conjunção de circunstâncias para homens e mulheres nas
diferentes áreas de suas vidas.
As oportunidades apenas serão equitativas entre esses gêneros a partir do

momento em que a concepção de que a mulher é responsável pelo trabalho doméstico e
familiar seja extinta do ideário social:
A despeito das transformações em curso, a responsabilidade atribuída às
mulheres pelo trabalho e organização da vida doméstica é indicativo de uma
divisão sexual do trabalho intocada. No interior do arranjo familiar tradicional o
conflito entre vida laboral e demandas familiares que, em regra, diz respeito à
mulher e não ao homem, continua a ser solucionado com pouca (ou nenhuma)
dificuldade a partir de rígidos referenciais patriarcais: o homem como provedor
material e o “naturalizado” destino materno de dedicação afetiva à família.
(MARQUES, 2015, p. 246)

Na legislação brasileira, a mulher tem direitos exclusivos quanto à proteção de
suas responsabilidades familiares, tais como: a licença maternidade, a estabilidade durante
a gestação e após o nascimento da criança, o salário família, auxílio creche ou creche
disponibilizada pela empresa e os intervalos durante a jornada de trabalho para a
amamentação. Legislação que, claramente, preserva a tradicional divisão das
responsabilidades familiares entre homens e mulheres.
A promoção de igualdade de gênero não significa, como afirmado anteriormente,
a promoção de direitos exclusivamente femininos, mas assegurar que tanto homens quanto
mulheres tenham as mesmas oportunidades.
Percebe-se, inclusive, que alguns dos direitos conquistados pela mulher podem
ser em verdade, prejudiciais para assegurar a igualdade de gênero e não fomentam a
contratação de mulheres diante do competitivo mercado de trabalho capitalista. As Notas
da OIT sobre a Promoção da igualdade de gênero e políticas de conciliação entre o
trabalho e a família exemplificam os direitos de proteção à mulher que podem, ao invés de
garantir a igualdade, fomentar a discriminação:
Conforme previsto na Convenção nº 156, medidas relacionadas a
responsabilidades familiares deveriam estar disponíveis tanto a homens como a
mulheres. Por exemplo, a obrigação de oferecer serviços de creche na empresa
não deveria depender do número de empregadas, pois essa atitude pode dar
margem à discriminação contra mulheres e ainda excluir os homens desse
direito. (OIT, online, 2009)

A licença maternidade também pode ser enxergada como um empecilho para a
contratação de uma mulher, pois caso a mulher engravide ela terá, além da licença
maternidade, a estabilidade, críticas sobre esse tema podem ser observados:
[...] há avaliações de que a ampliação da licença representaria uma barreira extra
a dificultar a participação (igualitária) da mulher no mercado de trabalho, uma
vez que representaria um custo adicional ao trabalho feminino. Críticas mais
intensas afirmaram que a nova legislação não representa nenhum avanço em
direção à promoção de iguais responsabilidades familiares entre homens e
mulheres, mas, ao contrário, reforça a maternidade como destino e habilidade
feminina, eximindo o Estado de seu papel na formação e no cuidado com as
crianças e não estimulando – ou mesmo ignorando – o comprometimento dos
homens com a paternidade responsável. (PINHEIRO; GALIZA; FONTOURA,
2009, p 856)

É evidente que essas garantias jurídicas que a mulher conquistou, como a licença

maternidade e a estabilidade durante a gestação, durante o século XX e XXI auxiliou na
inserção da mulher no mercado de trabalho. Sem essas conquistas, a mulher poderia nunca
ter se libertado das obrigações domiciliares que sempre lhe foram exclusivamente
incumbidas, mas não é possível fazer uma análise superficial do tema e não perceber que
[...] os benefícios previstos focalizam, prioritariamente, os direitos reprodutivos
das mulheres, oferecendo poucas possibilidades aos homens de se
comprometerem com o exercício da paternidade responsável, bem como
ignorando a existência de famílias homoafetivas e monoparentais masculinas.
Nesse contexto, nota-se que o aparato legal contribui no mínimo para a
manutenção e a reprodução de uma realidade bastante desigual no que diz
respeito à divisão sexual do trabalho reprodutivo. (PINHEIRO; GALIZA;
FONTOURA, 2009, 854)

A manutenção dos papéis tradicionais que cada gênero exerce tradicionalmente
na sociedade não promove a observância da igualdade entre homens e mulheres no âmbito
trabalhista.
Na legislação brasileira o instituto da licença pós-nascimento (ou adoção) de uma
criança, todavia, não é restrito da mulher, existe também a licença paternidade no
ordenamento pátrio.
A licença paternidade foi adicionada no ordenamento brasileiro por meio do
Decreto-lei 229 em 1967 quando afirma em seu art. 473:“o empregado poderá deixar de
comparecer ao serviço sem prejuízo do salário: III - por um dia, em caso de nascimento de
filho, no decorrer da primeira semana;”.
Esse disposto legal nem deve ser considerado como uma licença, pois se trata
somente de uma folga de um dia em que o pai poderá faltar ao trabalho sem afetar seus
rendimentos, mas foi a primeira vez na legislação trabalhista brasileira em que o homem
ganhou algum direito por se tornar pai.
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, essa licença foi aumentada
para 05 (cinco) dias. O art. 7º, inciso XIX da Constituição afirma que o trabalhar tem
como um de seus direitos fundamentais trabalhistas a licença paternidade, enquanto o art.
10, parágrafo 1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) estabeleceu
essa licença com o anteriormente referido período de 05 dias após o nascimento da criança
até que fosse criada lei sobre o conteúdo.
Em 2016 houve uma nova alteração na licença paternidade. A Lei que cria o
Programa Empresa Cidadã foi modificada pela Lei nº 13.257, a nova redação afirma:
Art. 1o É instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar: I - por
60 (sessenta) dias a duração da licença-maternidade prevista no inciso XVIII do
caput do art. 7º da Constituição Federal;
II - por 15 (quinze) dias a duração da licença-paternidade, nos termos desta Lei,
além dos 05 (cinco) dias estabelecidos no § 1o do art. 10 do Ato das Disposições
Constitucionais transitórias.

As empresas que participam do Programa Empresa Cidadã, portanto, vão
prorrogar os 05 (cinco) dias contidos no texto constitucional por mais 15 dias,

favorecendo o pai trabalhador com 20 dias de licença paternidade. Os trabalhadores das
demais empresas, contudo, não possuem o mesmo benefício.
Essa prorrogação também foi concedida para os servidores federais no ano de
2016, pelo Decreto nº 8.737 e afirma:
Art. 2º A prorrogação da licença-paternidade será concedida ao servidor público
que requeira o benefício no prazo de dois dias úteis após o nascimento ou a
adoção e terá duração de quinze dias, além dos cinco dias concedidos pelo art.
208 da Lei nº 8.112, de 1990. § 1º A prorrogação se iniciará no dia subsequente
ao término da licença de que trata o art. 208 da Lei nº 8.112, de 1990. § 2º O
disposto neste Decreto é aplicável a quem adotar ou obtiver guarda judicial para
fins de adoção de criança. § 3º Para os fins do disposto no § 2º, considera-se
criança a pessoa de até doze anos de idade incompletos.

Apesar desse significativo aumento dos dias em que o pai trabalhador poderá se
ausentar (nesses casos específicos) do trabalho para se dedicar aos cuidados do filho (a),
ainda é desproporcional a duração das licenças maternidade e paternidade no Brasil. A
essas licenças deve se adicionada, então, uma licença parental que possibilita que um
período de licença seja compartilhado pelas figuras parentais.
Sugere-se, então, que o direito à licença maternidade não seja mais um direito
privativo da mulher e que o período da licença paternidade não tenha uma duração tão
reduzida, tendo em vista que as responsabilidades familiares devem ser igualmente
exercidas tanto pelo homem quando pela mulher. Promovendo, desse modo, um mercado
e ambiente de trabalho mais justo e igualitário para ambos os gêneros.
As Notas da OIT número 06 sobre Promoção da igualdade de gênero e políticas
de conciliação entre o trabalho e a família afirmam:
As licenças são fundamentais para que as pessoas possam conciliar seu trabalho
remunerado com as responsabilidades familiares. Elas permitem que
trabalhadores e trabalhadoras se ausentem do trabalho por um curto período para
cuidar de uma emergência familiar ou por um período mais prolongado em
função de necessidade de cuidar de um membro da família. A possibilidade de
tirar férias com o resto do grupo familiar, particularmente com filhos e filhas, é
importante para a qualidade de vida. (OIT, online, 2009)

Nesse escopo surge a necessidade familiar e social de que além das licenças de
maternidade e de paternidade já constantes na maior parte dos ordenamentos jurídicos dos
Estados do mundo, inclusive na do Brasil, a adoção da licença parental.
A licença parental é um instituto que admite que após o cumprimento do período
da licença maternidade e/ou paternidade o pai ou a mãe consigam ter mais um período de
licença com objetivo de se dedicar aos cuidados da criança. Conforme a Recomendação
sobre a Igualdade de Oportunidades e de Tratamento para Homens e Mulheres
Trabalhadores: Trabalhadores com Encargos de Família (Recomendação 165, de 1981) da
OIT: “22. (1) O pai e a mãe devem ter a possibilidade, num período imediatamente
seguinte à licença-maternidade, de obterem licença de afastamento sem perda do emprego
e dos direitos dele decorrentes”.

A Recomendação 165 da OIT ainda afirma que os termos dessa licença deverão
ser determinados pelos países que a adotarem (art. 22, alínea 2) e que os trabalhadores
(pais ou mães) sejam amparados pela seguridade social (art. 28).
O direito à licença parental é uma estratégia importante de promoção da
modificação dos padrões comportamentais de homens e de mulheres com relação à
distribuição do trabalho produtivo e reprodutivo e alimenta o debate em torno do
reconhecimento dos homens como sujeitos de direitos com relação ao exercício da
paternidade e da importância de seu papel no nascimento dos/das filhos/as. (OIT, online,
2009)
Como o estudo do Direito não é uno, tendo em vista que várias áreas dessa
ciência podem e devem se complementar e convergir com o objetivo de garantir os
direitos de todos os cidadãos. Desse modo, então, far-se-á uso de princípios fundamentais
que norteiam o Direito de Família brasileiro com o intuito de fortalecer a necessidade da
mudança de paradigmas quanto à divisão dos papéis de pais e mães na responsabilidade
familiar com os filhos.
A presente análise é feita com o objetivo de promover a igualdade de gênero no
mercado de trabalho entre trabalhadores e trabalhadoras que possuem responsabilidades
familiares, por isso é evidente a necessidade de observar, também, como as famílias são
estruturadas por meio da observação dos princípios da paternidade (o termo ideal deveria
ser parentalidade) responsável e do princípio do planejamento familiar.
O princípio da paternidade responsável e o princípio do planejamento familiar
são intrinsecamente correlacionados, ambos estão prescritos no mesmo dispositivo legal,
no inciso VII do art. 226 da Constituição Federal de 1988, que dispõe:
[...] § 7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal,
competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o
exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de
instituições oficiais ou privadas. [...]

Percebe-se, então, que o princípio do planejamento familiar fundamenta-se no
princípio da paternidade responsável. Nesse esteio, a paternidade responsável trata-se do
compromisso que se assume ao tornar-se pai/mãe, tanto com o objetivo de garantir o
direito à filiação quanto em sua consequência direta de resguardar os direitos da criança.
O Estatuto da Criança e do Adolescente certifica o direito à filiação dos menores
quando dispõe em seu artigo 27 que “o reconhecimento do estado de filiação é direito
personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou
seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de Justiça”. Diante do
exposto, percebe-se que a paternidade responsável desdobra-se no sentido de que “deve
ser exercida desde a concepção do filho, a fim de que o pai, seja ele biológico ou afetivo,
responsabilize-se pelas obrigações e direitos daí advindos” (SOBRAL, 2007, online).

Por consequência da filiação, em que os pais/mães devem exercer a
responsabilidade sobre os filhos desde a sua concepção, deve-se analisar quais são essas
responsabilidades. Essas estão dispostas no texto constitucional e no Estatuto da criança e
do Adolescente, podem ser percebidos, então, pela leitura do caput do art. 227 da
Constituição Federal, que afirma que:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente
e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão.

Essa informação constitucional ainda é reforçada no caput art. 4º do Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Os pais/mães, portanto, assumem a responsabilidade de, conjuntamente com o
Estado e a comunidade, zelar pelos direitos fundamentais dos menores e atender aos seus
interesses; efetivando, assim, a doutrina da proteção integral das crianças e dos
adolescentes
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consequentemente,

o

princípio

do

melhor

interesse

do

menor.(CAVALIERI FILHO, 2007, p. 99)
Nesse escopo deve-se compreender que “a noção de família, por si só, traz
consigo o dever dos pais de zelar pelo bem estar de seus filhos, responsabilizando estes
não apenas pelos cuidados de alimentação e moradia, mas também em relação à educação
e à assistência moral” (MESQUITA; MINGATI, 2012, p. 06).
Diante desses princípios fundamentais norteadores do Direito de Família
brasileiro, portanto, percebe-se outro viés que fundamenta a alteração das obrigações
tradicionais dos trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades familiares,
confirmando a necessidade de trocar as licenças maternidade e paternidade por uma
licença parental. Nota-se que em momento algum há qualquer diferenciação entre as
responsabilidades dos pais e das mães, ambos têm o mesmo grau de responsabilidades e
de cuidados com os filhos.
Disso se tratam as obrigações familiares e, consequentemente, a licença parental,
da união de ambas as figuras parentais para garantir o bem-estar e desenvolvimento da
criança, firmando a proteção integral do menor.A licença parental, portanto, além de ser
um meio de promoção da igualdade de gênero no mercado de trabalho, também representa
a afirmação da família como responsável pelo desenvolvimento do recém-nascido.
3. MATERIAIS E MÉTODOS
Por se tratar de uma pesquisa teórica que objetiva discutir e buscar uma solução
para a desigualdade de gênero em âmbito trabalhista e promover o direito humano à
igualdade utilizou-se a metodologia hipotética dedutiva e de método de coleta
bibliográfica em livros, em artigos e coleta documental na legislação nacional e

internacional, além de legislação comparada portuguesa.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O modelo de licença parental aqui analisada é referente à legislação portuguesa,
que adequou o instituto em seu Código do Trabalho. A experiência vivenciada pelo
ordenamento português pode servir como exemplo de aplicação da licença parental para a
reflexão e, talvez, uma futura adoção pelo Estado brasileiro ao instituto.
Todos os direitos relativos à licença parental estão elencados entre os artigos 39 a
43 do Código do Trabalho português. O artigo 39 estabelece quais são as modalidades de
licença parental possíveis no Código, sendo elas: licença parental inicial; licença parental
inicial exclusiva da mãe; licença parental inicial a gozar pelo pai por impossibilidade da
mãe; licença parental exclusiva do pai. O rol do artigo deixa claro que a licença não
representa uma obrigatoriedade de compartilhamento entre pai e mãe, eles devem acordam
sobre a forma como vão proceder com o afastamento do trabalho devido ao nascimento da
criança.
O artigo 40 trata da licença parental inicial, com período admitido de 120 ou 150
consecutivos. Esse período pode ser partilhado pelo pai e pela mãe, sem perda dos direitos
referentes à licença parental exclusiva da mãe. O gozo da licença, inclusive, pode ser
usufruído simultaneamente por ambos durante o período determinado ou por apenas um
dos genitores. Nesse último caso:
Artigo 40. 7 - Caso a licença parental não seja partilhada pela mãe e pelo pai, e
sem prejuízo dos direitos da mãe a que se refere o artigo seguinte, o progenitor
que gozar a licença informa o respetivo empregador, até sete dias após o parto,
da duração da licença e do início do respetivo período, juntando declaração do
outro progenitor da qual conste que o mesmo exerce atividade profissional e que
não goza a licença parental inicial.

As garantias quanto à licença parental exclusiva da mãe estão dispostas no artigo
41 do código do Trabalho. Nessa modalidade de licença determina-se que a mãe deve
cumprir, obrigatoriamente, seis semanas de afastamento após o parto. Esse dispositivo
ainda permite que a mãe goze de 30 (trinta) dias de licença antes do parto.
A licença parental exclusiva do pai é determinada da seguinte forma:
Artigo 43.º Licença parental exclusiva do pai 1 - É obrigatório o gozo
pelo pai de uma licença parental de 15 dias úteis, seguidos ou
interpolados, nos 30 dias seguintes ao nascimento do filho, cinco dos
quais gozados de modo consecutivo imediatamente a seguir a este. 2 Após o gozo da licença prevista no número anterior, o pai tem ainda
direito a 10 dias úteis de licença, seguidos ou interpolados, desde que
gozados em simultâneo com o gozo da licença parental inicial por parte
da mãe

É compreensível a ideia de que o período de cumprimento inicial e obrigatório da
mulher seja mais extenso que a do pai, tendo em vista às condições da mulher após o parto
e durante o estágio puerperal e, principalmente, pela necessidade que a criança possui da

amamentação. Segundo recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) os
bebês devem se alimentar exclusivamente do leite materno até os 06 (seis) meses de idade.
O que também deve ser levado em consideração para a determinação do período, já que a
família é responsável pelo desenvolvimento saudável do menor. Nesse caso não representa
uma divisão social das obrigações familiares de cada gênero, ainda mais porque existe a
possibilidade do pai exercer essa licença em caso de impossibilidade da mãe.
Em caso de impossibilidade de um dos genitores de usufruir da licença, o outro
pode gozar dos dias remanescentes (art. 42, Código do Trabalho Português).
Toda a concepção de compartilhar o período de afastamento do trabalho devido
ao nascimento uma criança é uma ideologia essencial para a promoção da igualdade de
gênero no âmbito trabalhista, mas deve-se analisar, também, de que forma se procederá a
renumeração desses trabalhadores durante a licença.
Como previamente afirmado, a Recomendação 165, da OIT, de 1981, afirma a
necessidade da licença parental e determina garantia da estabilidade tanto do pai quanto da
mãe durante o período da licença, e que a remuneração de ambos seja amparada pela
seguridade social do país.
Em Portugal, a remuneração durante o gozo da licença parental inicial exercida
de120 dias é de 100%, enquanto na licença de 150 dias a remuneração equivale a 80%,
enquanto na licença parental partilhada de 150 dias (120 + 30) o valor da remuneração
ainda é de 100% e na de 180 dias (150 + 30) a porcentagem da remuneração recebida é de
83%. (DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES, online, 2016)
A licença parental representa um grande avanço legislativo para promover a
igualdade de gênero, a conquista da igualdade de gênero não ocorrerá apenas a partir de
uma alteração legislativa; mas, sim, de uma transformação do modo de pensar os papéis
sociais de homens e mulheres perante a sociedade e, principalmente, diante das
responsabilidades familiares incumbidas a cada um. A reforma legislativa no âmbito
trabalhista portuguesa ocorreu em 2009, mas ainda hoje, segundo campanha televisiva
cujo objetivo é a maior adesão dos homens a licença promovida pela Secretaria de Estado
para Cidadania e Igualdade de Portugal, em média apenas 27,5% dos homens usufruem do
instituto da licença parental no país.
Uma porcentagem baixa, mas que já representa um início para a transformação
dos papéis de gênero exercidos pelo homem e pela mulher quanto ao trabalho não
remunerado, referente às obrigações familiares. Promovendo, portanto, mesmo que ainda
timidamente, a promoção da igualdade de gênero no mercado e no ambiente de trabalho.
O Estado, entretanto, não pode ficar inerte diante dessa realidade, pois a
igualdade é um dos alicerces da proteção dos direitos humanos e dos direitos fundamentais
e do Estado Democrático de Direito, por isso a essencialidade de ações estatais
propositivas de reflexão sobre uma nova perspectiva sobre as responsabilidades familiares,

como ocorre na introdução do compartilhamento dos dias da licença parental.
5. CONCLUSÕES
Foi proposto, então, implementar a licença parental no Brasil, a exemplo da
experiência portuguesa com o instituto, para promover a igualdade de gênero no país. De
forma que as responsabilidades familiares dos pais e das mães sejam exercidas de forma
compartilhada. Objetivando, assim, a alteração da concepção de que a mulher é a única
encarregada dessa obrigação. Reformulando, também, a ideia de que a mulher é um fardo
para o empregador por precisar se ausentar do trabalho para cumprir com licença
maternidade e ser menos produtiva por causa de suas responsabilidades familiares.
Por óbvio, essa solução não é imediata, pois a igualdade é uma consequência de
uma mudança sociocultural. Essa medida, entretanto, é um meio do Estado promover,
juridicamente, o direito humano à igualdade de gênero e suscitar a reflexão dos papéis de
gênero arraigados na sociedade. Tornando natural a associação das responsabilidades
parentais tanto para pais quanto para mães, além de enraizar a premissa de que o
empregador ter empregados com responsabilidades familiares é natural e, principalmente,
que é essencial para a ordem social.
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RESUMO
Os jogos eletrônicos tornaram-se um fenômeno social integrante deste século, abrangendo
diversos setores sociais, níveis econômicos e faixas etárias, gerando influências na
formação de culturas, inversão de valores e contribuindo para o surgimento de novos
formatos de interação, controle e transformação social.O Ordenamento Pátrio, bem como
o Estatuto da Criança e do Adolescente, à luz da teoria da proteção integral, estabelecemo
direito à ludicidade e direciona a responsabilidade de garantir e preservar as prerrogativas
– reservadas ao menor – à família, à sociedade e ao próprio poder Público, de forma
prioritária.Contudo, frente ao descaso quanto à proteção integral do menor, o presente
estudo visa discutir acerca dos possíveis efeitos sociaisem razão deste fenômeno. O
empenho familiar em salvaguardar a integridade física e mental do menor é fator
fundamental para a conservação de seus direitos, dessa forma, é imprescindível o
acompanhamento e o devido controle por parte dos responsáveis, monitorando e limitando
tanto o excessivo contato quanto a exposição destes a conteúdosincompatíveis com sua
condição.
Palavras-chave:Direitos Especiais;Jogos Eletrônicos Violentos; Conteúdo Inadequado;
Interação Social.
RESUMEN Los juegos electrónicos se han convertido en un fenómeno social integral de
este siglo, abarcando varios sectores sociales, niveles económicos y grupos de edad,
generando influencias en la formación cultural, la inversión de valor y contribuyendo al
surgimiento de nuevos formatos de interacción, control y transformación social. La Orden
Paterna, así como el Estatuto del Niño y el Adolescente, a la luz de la teoría de la
protección integral, establecen el derecho al juego y dirige la responsabilidad de garantizar
y preservar las prerrogativas, reservadas al menor, a la familia, a la sociedad y a él mismo.
Gobierno, como cuestión prioritaria. Sin embargo, dado el desprecio por la protección
total del menor, el presente estudio tiene como objetivo discutir sobre los posibles efectos
sociales debido a este fenómeno. El compromiso familiar de salvaguardar la integridad
física y mental del menor es un factor fundamental para la preservación de sus derechos,
por lo tanto, el monitoreo y control adecuado por parte de los guardianes es esencial,
monitoreando y limitando tanto su contacto excesivo como su exposición a ellos.
contenido incompatible con su condición.
Palabras clave: Derechos especiales; Juegos electrónicos violentos; Contenido
inapropiado; Interacción social.
SUMMARY Electronic games have become an integral social phenomenon of this
century, covering several social departments, economic levels and age groups, the most
varied tastes and styles, giving rise to influences on formation to inversion of values,

cultures and contributing to the emergence of new formats of interaction, control and
social transformation. The Homeland Planning, as well as the Statute of the Child and
Adolescent (ECA in portuguese), at the light of the theory of all protection, establishes the
right of lucidity and directs the responsibility to ensure and preserve the prerogativesreserved to the minor- to the family, to the society and the public authorities, as a priority.
However, against the neglect of the full protection of minors, this study aims to discuss the
possible social effects due to this phenomenon. The family commitment to safeguarding
the physical and mental integrity of the minor is a fundamental factor for the preservation
of their rights, therefore, the assistance and proper control by the guardians is essential,
monitoring and limiting both their excessive contact and their exposure to it content
incompatible with their condition.
Keywords: Special rights: Violent electronic games; Inappropriate Content; Social
interaction.
INTRODUÇÃO
A elevada presença de itens eletrônicos no cotidiano social ao longo dos tempos
causou relevantes mudanças no que tange às prioridades dos indivíduos, acarretando
ainda, influências na formação de culturas, inversão de valores, e o surgimento de novos
formatos de interação, controle e transformação social.
Referentemente à constituição dos valores sociais e morais da sociedade
moderna, percebe-se a influência da informação digital em diversos setores, a qual
acarreta mudanças e adaptações determinantes que caracterizam o cotidiano infantojuvenil
como um “campo de descobertas”, propiciando acesso a um “mundo virtual” paralelo à
sua realidade.
Diante dessa condição de desenvolvimento em que a criança e o adolescente se
encontram, torna-se necessária a efetiva garantia da proteção integral estabelecida pela Lei
nº 8.069/1990 –o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – haja vista a preocupação
quanto à inversão de valores em razão do crescente acesso infantojuvenil a conteúdos
violentos presentes em jogos eletrônicos, destacando a participação ativa da família, do
Estado e da sociedade neste processo.
Para tanto, realizou-se pesquisa qualitativa, com o objetivo de discutir acerca dos
possíveis efeitos sociais ante a negligência quanto aos direitos dos menores em relação ao
conteúdo ao qual têm acesso, destacando a inversão dos valores sociais, através de revisão
bibliográfica sobre temas já publicados e aparato legislativo brasileiro.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A indústria mundial de jogos, juntamente com as constantes inovações
tecnológicas, proporcionaram um acesso mais amplo aos games, abrangendo diversos
setores sociais, níveis econômicos e faixas etárias. A qualidade gráfica das produções,
cada vez mais parecidas com imagens reais encanta e envolve crianças e adolescentes em
todo o mundo, desencadeando a propagação da consciência criativa do imaginário

infantojuvenil ao se deparar com a existência de um mundo virtual ao alcance de um
clique.
A vinculação da sociedade com o avanço tecnológico proporcionou uma
verdadeira “revolução informacional” agregada em diversas fronteiras e contextos
sociais, impulsionando aspectos econômicos e culturais a tal ponto de não ser possível
compreender a sociedade sem interligá-la a realidade do contexto tecnológico em que
está inserida. Ao seguir esta linha de pensamento, o autor Manuel Castells (2008), em
sua obra intitulada “A Sociedade em Rede”, descreve:
É claro que a tecnologia não determina a sociedade. Nem a sociedade escreve
o curso da transformação tecnológica, uma vez que muitos fatores, inclusive
criatividade e iniciativa empreendedora, intervêm no processo de descoberta
científica, inovação tecnológica e aplicações sociais, de forma que o resultado
final depende de um complexo padrão interativo. Na verdade, o dilema do
determinismo tecnológico é, provavelmente, um problema infundado, dado
que a tecnologia é a sociedade e a sociedade não pode ser entendida ou
representada sem suas ferramentas tecnológicas. (CASTELLS, 2008, p. 43).

O avanço do acesso à internet propiciou uma disseminação dos jogos online de
maneira rápida, corroborando para a idealização e produção dos chamados “jogos de
massa”, através dos quais usuários de diferentes fronteiras jogam em tempo real,
comunicando-se uns com os outros e “vivendo o personagem”, como em Counter Strike,
Grand Theft Auto, Call of Duty, Unreal Tournament, entre outros. A respeito do contexto
dos jogos, bem como do ambiente virtual em que o usuário se insere, Grigorowitschs
(2010) aduz que:
Os jogos tomam de empréstimo ações e significados das práticas do dia a dia
e ressemantizam esses significados e ações. São um segundo mundo, que se
baseia em princípios de ordem do mundo da experiência (um primeiro
mundo). Desse modo, diversas formas pelas quais a cultura se organiza
revelam-se neles. Essas formas de organização não são produzidas no interior
dos próprios jogos, mas o ato de jogar toma parte nessa ordem, empresta
expressões de sentido (GRIGOROWITSCHS, 2010, p. 233).

Os jogos permitem que o jogador adentre em outra realidade, na qual existe a
possibilidade de ser parte essencial de um todo fictício, rompendo fronteiras por meio da
conexão com a internet, permitindo, desse modo, uma interatividade entre o virtual e o
real, a qual torna o vídeo game um instrumento de interação multi e pluricultural.
Conforme, demonstrado por Turkle (1989):
Os videogames são uma janela para um novo tipo de intimidade com
máquinas, que caracteriza a cultura de computador nascente. O

relacionamento especial que os jogadores estabelecem com os videogames
tem elementos comuns a interações com outros tipos de computador
(TURKLE, 1989, p. 58-59).

O mesmo autor ressaltou, ainda, que a prática deste método de interação social
promove certo deslumbre ao se deparar com a possibilidade de atingir seus objetivos em
um mundo controlado por suas próprias mãos, “o poder dominador dos videogames, o
seu deslumbre quase hipnótico, é o poder dominador do computador. As experiências de
jogadores de vídeo ajudam-nos a compreender esse poder dominador e algo mais”
(TURKLE, 1989, p. 58-59).
Diante deste cenário, as empresas passaram a investir mais em jogos,
fabricando-os para todas as faixas etárias e ganhando novos adeptos dos mais variados
gostos e estilos. Segundo os dados divulgados pelo 2° Censo da Indústria Brasileira de
Jogos Digitais3, de 2014 para 2018 o número de desenvolvedores passou de 142 para 3
75, crescimento exponencial que atinge 164% e, consequentemente, também apresentou
aumento em relação ao número de jogos produzidos.
Sob a ótica financeira, o mercado dos jogos eletrônicos também é destaque pela
lucratividade, somente no Brasil movimentou cerca de R$ 5,6 bilhões no ano de 2018 e
encontra-se na 13º posição do ranking mundial, sendo o maior da América Latina, com
cerca de 75,7 milhões de jogadores (LARGHI, 2019).
Aliás, em conformidade com os dados analisados em setembro de 2018 pelo
TIC Kids Online Brasil 2017, disponibilizados pelo portal Cetic.br4, houve um
crescimento exponencial em relação as atividades realizadas pelo público infantojuvenil
pela internet, incluindo os que acessam para divertir-se por meio de jogos eletrônicos,
dentre os usuários, 58% das crianças e adolescentes de 09 e 17 anos jogam não
conectados com outros jogadores, ao passo que 38% jogam conectados, denominados
“sociais” justamente por estabelecer interação com outros jogadores (CETIC.BR 2018).
No que tange a condição de desenvolvimento em que a criança e o adolescente
se encontram, faz-se importante realizar considerações acerca do processo de formação
do caráter pessoal, bem como sobre a preocupação no que tange às implicações causadas
pelo contato excessivo com os jogos eletrônicos, em especial
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Pesquisa realizada de abril a agosto de 2018 pelo Ministério da Cultura e pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), com o intuito de informar sobre a evolução do setor de games
e jogos digitais no Brasil.
4
Com a missão de monitorar a adoção das tecnologias de informação e comunicação (TIC) – foi criado em
2005 o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br).

àqueles em que retratam conteúdos considerados violentos para os menores,
com antecipação de temas adultos no contexto lúdico infantojuvenil, gerando desrespeito
aos direitos destes na medida em que permitem o acesso, conforme destacado por Singer
e Singer (2007, p. 128-129).
Notadamente ao envolvente modo de seduzir utilizado pelos veículos midiáticos
como jogos e filmes, percebe-se que este temor não é recente, os autores Armstrong e
Casement (2001, p. 167), já fundamentavam acerca dos efeitos e perigos dos jogos por
meio da obra “A Criança e a Máquina”.
Ademais, o autor MOREIRA (2003) também lecionava acerca da possibilidade
de as crianças e os adolescentes experimentarem uma grande vontade de provar e
participar das circunstâncias ocorridas virtualmente, desejando sentir aquelas emoções
tão distantes de sua realidade e ausentes em seu cotidiano, consoante aduz:
A sedução midiática – penso, sobretudo, no culto à violência em filmes e
jogos – exacerba uma fantasia adolescente de provar experiências limite,
“curtir” emoções cada vez mais fortes; emoções estas que sua realidade
cotidiana – previamente banalizada pela mesma mídia – não pode
proporcionar. (MOREIRA, 2003, p.21)

Seguindo este raciocínio, a prática da violência pode ser motivada por um
desejo de inclusão no poder que move a sociedade. A existência da violência em certa
comunidade consiste numa busca incessante em promover o equilíbrio de qualidades
existentes, sem, no entanto, desconsiderar poder e violência como interdependes, o que
inclui, consequentemente, a proporção apresentada por Arendt (2001):
A violência aparece onde o poder está em risco, mas, deixada a seu próprio
curso, ela conduz à desaparição do poder. Isto implica ser incorreto pensar o
oposto da violência como a não-violência; falar de um poder não-violento é
de fato redundante. A violência pode destruir o poder; ela é absolutamente
incapaz de criá-lo. (ARENDT, 2001, p. 44)

Neste sentido, a respeito do processo sofrido pela informação recebida pelo
cérebro, bem como a interpretação e efeitos causados no indivíduo exposto a certo
conteúdo, o Laboratório de Estudos em Ética nos Meios Eletrônicos da Universidade
Presbiteriana Mackenzie-SP elaborou um material destinado ao público infantojuvenil,
através do qual alerta sobre a influência ocorrida no sistema nervoso em caso de contato
excessivo com a violência contida em certos jogos.

[...] a quantidade de cenas violentas intensifica o sentimento de medo e de
“dessensibilização” da criança diante da violência [...] O contato contínuo de
uma pessoa com a violência em games pode banalizar o valor da vida e de uma
forma mais grave, pode desencadear comportamentos agressivos contra si ou
contra os outros, já que “matar” um personagem passa a ser encarado como
algo normal (MACKENZIE, 2011).

O material supracitado aborda que o cérebro humano, ao se deparar com
episódios de jogos violentos, não diferencia a realidade da virtualidade, ilustrando as
explicações com fatos cotidianos acessíveis a todos, como se emocionar ao ver um drama
ou sorrir ao ver uma comédia. Outrossim, apresenta motivos para afirmar que as cenas de
violência desencadeiam reações e produzem emoções similares à circunstâncias reais,
como transcrito:
Você sabe o que acontece com o cérebro durante um jogo violento? Estudos
apontam evidências que o cérebro não diferencia a realidade da virtualidade.
Assim, se assistimos a um filme no cinema, mesmo sabendo que não se trata
de realidade, vendo um drama, podemos nos comover e chorar; vendo uma
comédia, podemos rir; vendo um suspense, podemos chegar a gritar de medo
ou terror. As imagens mostradas fazem nosso cérebro reagir e produzir
emoções como se fossem situações reais (MACKENZIE, 2011).

Desta feita, a forma com que são apresentadas as imagens violentas, bem como
a estreita ligação destas com o receptor, acarretam uma “explosão” de sentimentos
constituídos por meio de desejos, mistérios, medos e temores, os quais acentuam o lado
imaginário, criativo e estratégico daquele que está interagindo.
Neste cenário, é imprescindível a realização de controle e limitação, tanto no
que se refere ao tempo destinado à prática de games quanto sobre o contato do menor
com materiais impróprios, respeitando o que fora determinado pela legislação atual, a fim
de evitar os efeitos negativos decorrentes da prática excessiva, em especial, de jogos
eletrônicos. Contudo, o acesso cada vez mais irrestrito à internet dificulta a preservação
da integridade psicossocial do público infantil.
Nos termos da norma constitucional, deve-se considerar a condição específica
da criança e do adolescente como sujeitos vulneráveis, haja vista sua condição psíquica e
idade biológica, fatores que acarretam uma autonomia diminuída, em razão de não se
apresentarem capazes de agir ou tomar decisões suficientemente maduras, sendo
garantias universais e absolutas condicionadas à proteção integral, a serem asseguradas
por três seguimentos, a família, o Estado e a sociedade.

Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão.

Além de protegidos pela norma constitucional os direitos dos menores também
são norteados pela lei nº 8.069/90, a qual revolucionou o Direito Infantojuvenil por meio
da adoção da doutrina da proteção integral que se baseou na Convenção Internacional,
aderida na data de 29.11.1989 pela Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas
- ONU, e no ano seguinte pelo Brasil, por meio do Decreto nº. 99.710, de 21.11.1990.
No que tange aos direitos dos menores, o lazer é imprescindível para o devido
progresso do ser, auxiliando na formação do raciocínio lógico, aprendizagem e interação
com o próximo, alcançando um papel além da ideia de divertimento. É tão verdade, que o
próprio ECA, nos caputs de seus artigos 70 a 73 versam acerca desse direito, desde que
coadune com a condição peculiar do indivíduo em desenvolvimento, dentro da sua
respectiva faixa etária. Além disso, aborda acerca dos mecanismos de prevenção e
responsabilidade imposta, em caso de inobservância.
Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos
direitos da criança e do adolescente.
Art. 71. A criança e o adolescente têm direito a informação, cultura, lazer,
esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
Art. 72. As obrigações previstas nesta Lei não excluem da prevenção especial
outras decorrentes dos princípios por ela adotados.
Art. 73. A inobservância das normas de prevenção importará em
responsabilidade da pessoa física ou jurídica, nos termos desta Lei .

Como forma de corroborar com a garantia da corresponsabilidade pela proteção
integral dos menores, o poder público, através do Ministério da Justiça, disponibiliza
Guia Prático com Classificação Indicativa a Obras Audiovisuais (2018)5, dentre as quais
os jogos eletrônicos estão inseridos, também oferecendo aos pais e responsáveis
informações na própria embalagem do produto a ser consumido, tendo

5
https://www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao/guia-pratico/classind-guiaDisponível
no link: audiovisual-3o- pratico-deed.pdf

como parâmetro indicativo a ocorrências de cenas que remetem violência, sexo
e drogas que podem prejudicar o desenvolvimento psicológico dos menores.
Dentre as recomendações do inseridas pelo referido guia, destaca-se o item
A.5.7, no qual consta que não é recomentado para menores de 16 anos violência
gratuita/banalização da violência, incluindo como exemplo: “um personagem de um jogo
de videogame agride livremente os pedestres na rua”, cenário comum em diversos jogos
inseridos no contexto dos menores, vale destacar ainda o item D.22, que consta como
agravante “o alto grau de realismo gráfico de um jogo que faz o sangue parecer muito
vivo e convincente, sendo altamente valorizado na cena”.
Acerca desse assunto, ressalta-se a ampla preocupação do poder público,
consubstanciada por meio de Projetos de Lei (PL) apresentados na Câmara dos
Deputados, com destaque aos mais recentes protocolizados após o trágico massacre
envolvendo dois ex-alunos da Escola Estadual Raul Brasil6, no qual ambos utilizavam do
entretenimento de jogos eletrônicos violentos de tiro.
Justamente em razão das semelhanças constatadas no referido ataque com o
meio lúdico violento utilizado pelos jovens autores do crime, diversos Projetos buscam
aprovação envolvendo o tema, dentre os quais o polêmico PL 56/2019, do Deputado
Júnior Bozzella (PSL-SP), cujo inteiro teor visa criminalizar o desenvolvimento, a

importação, a venda e a disponibilização de jogos eletrônicos com conteúdo violento,
dentre outras providencias, situação que tem gerado recorrentes embates tanto entre os
políticos quanto pelo sociedade em geral (CARVALHO, 2019).
Nota-se que apesar da normatização que garante a proteção integral, bem como,
a existência de subsídios que visem evitar o acesso dos menores a conteúdos inadequados
à formação dos valores familiares e sociais, diante da crescente inserção dos jogos
eletrônicos no dia a dia dos menores, incluindo àqueles com qualidade cada vez mais
realista e sangrenta, a sociedade, a família e o Estado devem atuar juntos, de forma que a
“situação de risco” não venha a ocorrer, como bem explana o professor Antonio Carlos
Gomes da Costa (1992):

6

Em 13 de março de 2019, Guilherme Taucci Monteiro de 17 anos e Luiz Henrique de Castro de 25 entraram na
escola em que eram alunos, portando uma arma de fogo calibre 38, arco e flecha, besta, machadinha entre outras
munições, atacando alunos e funcionários, resultando em 11 feridos e 10 mortos, incluindo um membro da família de
um dos autores e os próprios autores, que cometeram suicídio.
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A verdadeira prevenção da situação de risco é a inclusão de toda a população
na cobertura das políticas sociais básicas; se alguém se encontra em situação
de risco, e, portanto, na condição de destinatário de ações do aparelho
assistencial do Estado, não cabe aí o conceito de programa preventivo, uma
vez que a linha de risco já foi transposta (GOMES DA COSTA, 1992, p. 73).

Nesse sentido, o poder familiar, como responsável direto pela educação,
inserção de valores, ensino e condições básicas de vida, saúde, lazer dentre outros,
também deve zelar pelo cumprimento dos direitos inerentes às crianças e adolescentes, se
esforçando para garantir que o menor tenha acesso, tão somente, a conteúdos
recomendados à sua respectiva condição de indivíduo em desenvolvimento, evitando que
estes seres considerados vulneráveis se tornem reféns da violência e clara inversão de
valores contextualizados em forme de entretenimento.
Desta feita, é possível perceber que a liberdade de acesso do público
infantojuvenil a conteúdos exibidos por jogos eletrônicos violentos fere o dever de
proteção integral garantido a estes indivíduos, no entanto, apesar de previstas em lei, as
disposições acerca desses assuntos são pouco passíveis de fiscalização pelo poder
Público, sendo imprescindível a participação da família e do meio social neste processo
de proteção aos interesses pertinentes aos cidadãos em pleno desenvolvimento
psicossocial.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo utilizou-se de método dedutivo, técnica de pesquisa
documentação indireta, revisão bibliográfica de temas já publicados, de obras
doutrinárias, bem como de materiais e aparato legislativo disponíveis na internet, a fim
de compreender as possíveis implicações acarretadas pelo contato excessivo com a
violência inserida em certos jogos eletrônicos, considerando, em especial, o disposto no
Estatuto da Criança e do Adolescente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
É fato que raciocinar acerca de violência, de modo geral, inclui a reunião de
diversos conceitos, influenciados por circunstâncias, histórico e meio social, a existência
desta consiste numa busca incessante em promover o equilíbrio de qualidades

existentes, sem, contudo, desconsiderar poder e violência como interdependes,
tornando-se um subterfúgio utilizado para alcançar a inclusão social (ARENDT, 2001, p.
44).
O evoluído desenvolvimento da comunicação, dos sistemas de informação e dos
jogos eletrônicos propiciou uma crescente dissociação entre a proximidade espacial e o
desempenho das funções consideradas de rotina (CASTELLS, 2008). Segundo dados já
publicados, 58% das crianças e adolescentes entre 09 e 17 anos praticam jogos não
conectados com outros jogadores, ao passo que 38% jogam conectados (CETIC.BR
2018).
Acerca disso, os autores Armstrong e Casement (2001, p. 167), em sua obra “A
Criança e a Máquina”, fundamentam, os efeitos causados nas crianças sob a influência
dos jogos, os quais, segundo estes, podem prejudicar a educação destas e até mesmo
ocasionar problemas de saúde.
Ademais, referentemente à influência dos jogos eletrônicos violentos no
aumento da agressividade, nota-se excesso de simulações exibindo coações, ameaças,
lesões corporais, execuções, roubos, dentre outras condutas violentas, as quais são
demonstradas de forma positiva nos cenários dos jogos, sendo, inclusive, muitas vezes
alcançada uma maior pontuação conforme o número e nível dos comportamentos
agressivos.
Neste contexto, cumpre ressaltar que as crianças e os adolescentes são
protegidos pela norma constitucional e pelo ECA, as quais garantem a proteção integral,
estabelecendo a necessidade de cuidados especiais a estes indivíduos, notadamente pelo
estágio de amadurecimento intelectual, físico e psíquico em que se encontram,
condicionadas a proteção dos três seguimentos: a família, o Estado e a sociedade.
Ainda acerca da dignidade pertinente ao menor, no que tange à definição de
criança e adolescente, nota-se certa importância destinada às fases do desenvolvimento
destes, bem como a peculiaridade presente na formação natural de suas personalidades,
estando estas completas a cada estágio de vida (GOMES DA COSTA, 1992, p. 39).
No que tange à “dessensibilização” da criança ou adolescente diante de
circunstâncias violentas de maneira constante, percebe-se que, quanto maior o contato
com a violência através de imagens, vídeos e jogos, mais intensa será a falta de
sensibilidade e a banalização do valor da vida, podendo estimular a ocorrência de
comportamentos agressivos, haja vista que o menor “enxerga” a violência como algo
normal e rotineiro, conforme material elaborado pelo Laboratório de Estudos em Ética

nos Meios Eletrônicos da Universidade Presbiteriana Mackenzie-SP
(MACKENZIE, 2011).
Apesar disso, considerando o direito e a necessidade da prática de atividades
lúdicas pelos mais novos seres sociais disposto no ECA, vale ressaltar os possíveis
benefícios acarretados pelo acesso a jogos eletrônicos, tais como a elevação da
interatividade entre os jogadores, o conhecimento de novos assuntos, a assimilação de
novas culturas, a formação de habilidades estratégicas em diversos âmbitos, dentre
outros.
Aliás, o ECA delega poderes aos entes familiares e a sociedade, dispondo acerca
do compromisso de proteção aos menores, recebendo a incumbência de propiciar meios e
condições dignas para a formação destes, abordando acerca dos mecanismos de
prevenção a fim de garantir e assegurar o cumprimento dos direitos mencionados de
forma prioritária, bem como, a responsabilidade imposta, em caso de inobservância.
Contudo, apesar das diversas formas de prevenção, as quais possuem o papel de
direcionar e indicar uma conduta que corresponda às normas existentes, a fim de
defender e proteger a formação do menor, a sociedade, a família e o Estado devem atuar
juntos, de forma que a “situação de risco” não venha a ocorrer (GOMES DA COSTA,
1992).
Deve-se considerar que a liberdade oferecida pelos jogos eletrônicos,
consubstanciada pela facilidade de acesso do “mundo virtual” prejudicam a supervisão e
o controle que deve ser exercido pelos responsáveis, haja vista a falta de incentivo e
conscientização acerca do tema, corroborando para a manutenção de uma cultura voltada
à aparente normalização quanto à exposição do menor a conteúdos além do recomendado
à sua faixa etária.
CONCLUSÕES
Desta feita, diante do assunto abordado, resta claro que a utilização de jogos
eletrônicos por crianças e adolescentes deixou de ser retratado apenas como mero
entretenimento e passou a ser também referenciada com preocupação quanto aos cenários
e conteúdos impróprios exibidos através desta forma de lazer dos menores. Temática
séria, que mereceu colocar em destaque o Estatuto da Criança e do Adolescente e suas
regulamentações acerca da necessária proteção e fiscalização quanto a efetiva garantia do
cumprimento dos direitos direcionados aos menores.

O referido ordenamento, em consonância com a Constituição Federal versa
ainda a respeito da responsabilidade, vinculada à família, à sociedade e à autoridade
pública, de manter a salvo e preservar a inviolabilidade da integridade física, psíquica e
moral destes indivíduos vulneráveis, garantindo a efetiva dos direitos reservados a este
segmento.
Relativamente ao papel dos pais e responsáveis, nota-se a necessidade de que
estes acompanhem e se interessem pelos conteúdos a que o menor tem acesso, haja vista
seu dever prioritário de zelar pelo adequado desenvolvimento psicossocial de seu
tutelado, inclusive em relação ao cotidiano lúdico destes, podendo auxiliar nessa
fiscalização colocando, por exemplo, os aparelhos eletrônicos em espaços com livre
circulação a todos os segmentos do ambiente familiar, assim como maneiras de restringir
o acesso a conteúdos impróprios utilizando-se de configurações e filtros específicos,
além de métodos eficazes de verificação de idade.
Deve-se considerar que apesar de existirem garantias legais e ferramentas de
prevenção do acesso destes a jogos com conteúdos violentos, como guias com indicação
de faixa etária, alertas de sites e filtros de controle específicos, nenhuma ferramenta será
suficiente para suprir a responsabilidade da família na educação destes, sequer o
despertar do poder Legislativo, ainda que elabore projetos com soluções mais específicas
e severas, a conscientização e a formação íntegra e adequada dos futuros cidadãos é
responsabilidade de todos, mas imprescindível o controle e o acompanhamento pessoal
dos pais e responsáveis.
Diante do exposto, em que pese à existência de diversos fatores que prejudicam
a proteção integral dos direitos infantojuvenis, acredita-se na existência de subterfúgios
auxiliadores do cumprimento dos ordenamentos, com a fim de inibir as consequências do
descaso em relação à omissão do cuidado para com o ideal desenvolvimento do ser em
formação, sendo evidente a necessidade de buscar maneiras efetivas para evitar o acesso
dos menores à violência contida nos jogos eletrônicos, como forma recomendada em
conformidade com a proteção integral destinadas a estes.
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RESUMO
É evidente a importância que a administração Dilma Rousseff conferiu aos Direitos
Humanos das Mulheres, salvaguardando-os em discursos diplomáticos e em políticas
domésticas. Desse modo, pode-se afirmar que a promoção dos direitos humanos, um dos
aspectos de política internacional e de proteção internacional da pessoa humana,
corroborou a projeção do Brasil no cenário externo como um dos artífices da prerrogativa
humanitária feminina.
Palavras-chave: Direitos das Mulheres; Administração Dilma Rousseff; Política
Internacional; Gênero.

RESUMEN
La importancia que laadministración de Dilma Rousseff ha otorgado a losderechos
humanos de lasmujeres es evidente. Ella trató de protegerlasa través de discursos
diplomáticos y políticas internas. Por lo tanto, se puededecir que lapromoción de
losderechos humanos, uno de los aspectos de la política internacional y laprotección
internacional de la persona humana, corroborólaproyección de Brasil enelescenario
externo como uno de losactoresprincipales de la prerrogativa humanitariafemenina.
Palabras clave: Derechos de lamujer; Administración Dilma Rousseff; Política
internacional; Género.
1. INTRODUÇÃO
Apesar de ainda não se ter findado a luta em favor da aquisição e da manutenção
dos direitos femininos, é longo o percurso até a consecução final desses.
Este texto busca tecer algumas reflexões sobre os direitos humanos, em especial
sobre os direitos das mulheres, identificando, em particular, alguns aspectos da atuação
política brasileira, em se considerando a conquista e a manutenção desses.
Essa reflexão intentada baseia-se em pesquisa exploratória e qualitativa,
considerando-se

o

corpus

teórico

pautado

pelos

discursos

do

Brasil

nas

SessionsoftheCommissiononthe Status ofWomen, na ONU, durante a administração da
presidente Dilma Rousseff.
Por fim, para a abordagem do assunto, será feita uma breve exposição sobre a

consecução desses direitos, além de comentários que versem sobre a perspectiva de gênero
em termos de teoria de relações internacionais, bem como filosóficos. Em seguida, a
perspectiva dos direitos humanos femininos será pensada à luz dos esforços da
administração da presidente Dilma Rousseff em seus mandatos, quando o Brasil fez parte,
de modo pioneiro e pragmático, nas SessionsoftheCommissiononthe Status ofWomen, na
ONU.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A acordagem do tema e reflexão se baseia em quatro pilares de literatura, sendo o
primeiro os discursos proferidos pela administração Rousseff nas Sessions of the
Commission on the Status of Women, na ONU, em 2011 e 2016.
Intelectuais que pensaram os direitos humanos, além de documentos oficiais
sobre os direitos humanos, serão consultados, falam-se da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, Carta da ONU e escritos de intelectuais como Piovesan, Comparato,
Boaventura do Souza Santos entre outros.
Teorias de gênero também fazer parte da abordagem da temática, por meio da
qual escritos como Simone Beauvoir, Margaret Mead, Judith Butler. O pensamento dessas
feministas condiciona o entendimento dos direitos humanos das mulheres como frutos de
luta e resistência em face da opressão.
Há ainda estudiosos da política do direitos humanos do governo Rousseff, como é
o caso do trabalho de Danielle Costa da Silva em Política Externa Brasileira de Direitos
Humanos: analisando a trajetória de direitos humanos após a redemocratização por da
análise de conteúdo de discurso e Felipe Prestres emPolítica externa: defesa dos direitos
humanos diferencia Dilma de Lula.
Dada a amplitude do tema, optou-se por recorte teórico pequeno, mas significativo
para uma discussão básica sobre os direitos humanos femininos no governo da presidente
Dilma Rousseff.
3. MATERIAIS E MÉTODOS
O método empregado foi o de análise documental, por meio do qual, pensou
atuação da política externa brasileira no governo da Presidente Dilma Rousseff, em se
tratando dos discursos proferidos na ONU sobre a questão da mulher.
Os documentos analisados trata-se de fontes primárias, os quais podem ser identificados
como discursos proferidos em 2011 e 2016. Metodologicamente, fez esse recorte, pois, ao
longo do governo da presidente, houve outros discursos de mesma natureza feitos em
ocasiões semelhantes.

Assim sendo, considerando-se a extensão dos discursos, objetivou trabalhar com o
discurso

proferido

em

seu

fifthsessionoftheCommissiononthe

primeiro
Status

of

ano

de

Women)

governo
e

no

(The

último

ano

fifty(The

sixtiethsessionoftheCommissiononthe Status ofWomen).
Além dos discursos, este trabalho pautou-se por pesquisa bibliográfica, baseada
na leitura e análise do pensamento de teóricas feministas como Simone Beauvoir,
Margaret Mead, Judith Butler.
Escritos sobre os direitos humanos também foram consultados, por exemplo, as
reflexões de Flávia Piovesan, Comparato, Boaventura do Souza Santos, Kant, com a
finalidade de se compreender os meandros dos direitos humanos e dos direitos humanos
das mulheres em específico.
Por fim, cartas de direitos como a Declaração Universal dos Direitos Humanos entre
outros foram pesquisados, tendo em vista o enriquecimento da reflexão sobre os direitos
humanos femininos, por meio de documentos legítimos que salvaguardam as diretrizes
jurídicas da proteção internacional da pessoa humana.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os Direitos Humanos das Mulheres é assunto significante na ceara internacional,
haja vista que a perspectiva de gênero não apenas substancia debates acerca do feminismo
no campo de pesquisa e de estudos das relações internacionais, mas também se torna, cada
vez mais, no mundo contemporâneo, perspectiva de interesse para juristas, sociólogos,
políticos.
Os autores Nogueira e Messari (2005), em “Teoria das Relações Internacionais:
correntes e debates”, identificam o feminismo como viés alternativo na matriz de estudos
sobre o meio internacional. Uma das formas do feminismo nas relações internacionais
seria aquela associada ao construtivismo, segundo o qual o gênero é uma construção
social, predeterminada.
Em face disso, por ser o gênero um aspecto estabelecido socialmente, é possível
certifica-se de uma série de violações internacionais, em se tratando do cotidiano feminino
em regiões em que a mulher não é tratada com dignidade. Essa transgressão de gênero é
oriunda, em alguma medida, de alguns desafios da ordem internacional contemporânea,
conforme o pensamento de Piovesan (2006), os quais evidentemente intensificam o debate
sobre a questão envolvendo gênero em termos sociais, jurídicos, culturais. Em suma, para
a autora, os desafios são o relativismo em contraposição ao universalismo; a laicidade em
oposição ao fundamentalismo religioso; as diversidades em divergência com as
intolerâncias—elementos a serem discutidos e compreendidos pelo direito internacional
dos direitos humanos, pelas relações internacionais, pela política doméstica.
Dos esforços revolucionários de Marie Olympe, à época da Revolução Francesa,

aos desdobramentos da luta pela igualdade de gênero, conduzida por feministas, tais como
Simone Beauvoir, Margaret Mead, Judith Butler na contemporaneidade, os direitos
humanos das mulheres têm conquistado, de modo progressivo, atenção dos estados, da
sociedade civil, das organizações internacionais, contribuindo, nesse sentido, para a
socialização da temática e para o estabelecimento de uma agenda de estudo.
Sobre a posição da mulher em relação à questão de gênero, Butler aponta que gênero
é uma construção cultural. Desse modo, para ela
(...) a idéia de que o gênero é construído sugere certo determinismo de
significados do gênero, inscritos em corpos anatomicamente diferenciados,
sendo esses corpos compreendidos como recipientes passivos de uma lei natural
inexorável. Quando a 'cultura' relevante que 'constrói' o gênero é compreendida
nos termos dessa lei ou conjunto de leis, tem-se a impressão de que o gênero é
tão determinado e tão fixo quanto na formulação de que a biologia é o destino.
Nesse caso, não a biologia, mas a cultura se torna o destino. (BUTLER, 2003,
p.26).

A Carta das Nações Unidades, de 1945, bem como a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, de 1948, instituíram as regras e os entendimentos sobre o
estabelecimento de uma sociedade mundial justa e igualitária, em que a mulher deveria,
em tese, ser considerada como um fim em si, conforme a concepção kantiana expressa em
seu imperativo categórico. .
Segundo consta do preambulo da Carta da ONU (1945), as Nações Unidas buscam
preservar as gerações futuras do flagelo da guerra, e “(...) reafirmar a fé nos direitos
fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito
dos homens e das mulheres (...)”.
Do mesmo modo, o artigo 2 da Declaração dos Direitos Humanos (1948), enuncia
que “todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades(...), sem
distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política
(...)”.
Em ambos os documentos, a mulher é considerada um ser humano, portanto
detentora de direitos e assistência por parte da administração estatal, ente soberano que a
representa na ordem internacional.
Tratados, conferências, protocolos têm sido realizados e acordados, com a
finalidade de respaldar a mulher e seus direitos. O assunto tornou-se tão significante para a
comunidade internacional que, entre os anos 1975-1985, foi declarada a Década da Mulher
pela Organização das Nações Unidas (ONU) (COMPARATO, 2003).
Assim sendo, no ano de 1975 – Ano Internacional da Mulher – foi realizada a I
Conferência Mundial da Mulher, na qual “Igualdade, Desenvolvimento e Paz” foi
estabelecido como viés. Além disso o tema central pode ser identificado como a
eliminação da discriminação da mulher, bem como seu avanço social. Igualmente, nessa
mesma conferência foi aprovado o plano de ação que passaria a nortear as diretrizes de
governos e da própria comunidade internacional no decênio 1976-1985.

Em 1985, foi realizada a III Conferência Mundial sobre a Mulher, cujo tema
foi “Estratégias Orientadas ao Futuro, para o Desenvolvimento da Mulher até o Ano
2000”, Apesar de poucas metas terem sido atingidas, desde 1975, notou-se uma
intensificação da sociedade civil e das ONGs as quais buscaram cobrar a participação
feminina na produção de riquezas dos estados.

Participação social e política foram

aspectos, portanto, salientados como necessários para a promoção da igualdade e da
liberdade da mulher no mundo.
Hodiernamente, o Brasil, herdeiro da Constituição de 1988, é país defensor dos Direitos
Humanitários e da Democracia, aspectos que impregnam sua diplomacia. Outrossim, é
uma nação que busca assegurar os direitos femininos.
Em se tratando da história das administrações presidenciais, é possível
identificar o governo da Presidente Dilma Rousseff, em contraposição aos antecessores,
como um dos que privilegiou a questão feminina em suas políticas doméstica e
internacional, de modo especial.
Essa perspectiva pode assinalar um momento de evolução, em termos
democráticos e de políticas de gênero, para a sociedade brasileira, a qual foi constituída
desde suas origens, tendo como um de seus sustentáculos a organização patriarcalista,
segundo consta do entendimento do sociólogo sueco Therborn (2000), em Sexo e Poder: a
família no mundo, 1900-2000, obra na qual há uma discussão sobre as sociedades em que
a dominação masculina tem sido o lastro das relações sociais.
Em se tratando desse entendimento, para ele, embora
(...) o princípio da chefia masculina foi amplamente desafiado. Mas as normas
não desapareceram em todo lugar, e em muitas regiões do mundo os maridos
ainda controlam não apenas as principais decisões familiares como também se a
mulher pode ou não sair de casa. Tampouco desapareceram o sacrifício especial
do gênero e a violência institucionalizada contra a mulher e meninas. Ao passo
que a violência contra mulheres se torna emblemática na África e Ásia, o
espancamento da esposa é ainda legítimo (...) os duplos padrões sexuais estão
ainda em vigor. (THERBORN, 2006, p.162).

A presidente Dilma Rousseff, ao tomar posse em 2011, como sendo Chefe do
Executivo, destacou, em seu discurso, a figura da mulher na contextura social. Além disso,
em sua fala (BRASIL, 2011), há a referência à mulher, em se tratando da relevância de sua
participação na condução do país em direção ao futuro.
Domesticamente, o Brasil tem sido pioneiro no desenvolvimento de mecanismos
jurídicos capazes de coibir a violência de gênero. Esses se tornaram modelos para outras
sociedades, considerando-se os métodos de abordagem. Dessa forma, a Lei Maria da
Penha (Lei nº 11.340/2006) e a Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/2015), por exemplo,
positivamente projetaram o estado nacional em relação à defesa dos direitos da mulher.
Internacionalmente, desde o ano de 2011 até os últimos dias de seu mandato,
estando à frente do Planalto, a Presidente vinha mantendo um compromisso ativo com o
assunto mulher. Há inúmeros exemplos que justificam essa perspectiva, políticas públicas,

ações governamentais oriundas de secretarias especiais; contudo, dada a gama de objetos
para vislumbre da promoção dos direitos humanos das mulheres, os discursos
diplomáticos, proferidos por representantes do Brasil na Commissiononthe Status
ofWomen (CSW), instrumento político e estratégico, criado pelo Conselho Econômico e
Social da ONU, em 1946, manifestamente representam o privilégio conferido ao tema.
Metodologicamente, sublinham-se a primeira e última CSW, em que o Brasil,
personificado na condução política da Presidente Dilma Rousseff, fez-se presente. Dessa
forma, falam-se da 55th e da 60thSessions of the Commission on the Status of Women.
No que concerne à 55thSession, realizada em Nova York, em fevereiro de 2011,
no pronunciamento da Ministra-chefe da Secretária Especial de Políticas para as Mulheres,
Irany Lopes, inicia seu discurso, afirmando o histórico momento do país, ou seja, por
eleger a primeira mulher para o Executivo nacional.
A Ministra comenta que o governo conta com nove mulheres em cargos de
evidência e preponderância na administração da Presidente Dilma Rousseff e, além disso,
sublinha o lugar de destaque da mulher no governo da presidente, conforme excerto que se
segue,
In the speech given when she was declared elected, President Dilma Roussef
announced on of her priorities: “to honor Brazilian women so that this novel fact
many become in the future a natural event and that it may be replicated um the
private sector, in civil society, in non-governmental organizations. “and she
added: “the equality of opportunities for men and women is an essential
principle of democracy. I would be happy if mothers and fathers would look
today into their daughters’ eyes and say: YES, a woman can! (UNWOMEN,
2011, p.1).

Feitas essas apresentações, a Ministra salienta a conhecida frase da Presidente,
quando essa disse “sim a mulher pode” (BRASIL, 2010),proferida em seu primeiro
pronunciamento oficial, após o resultado das eleições. Nessemomento, sobressai, nafala
da ministra, que
The Secretariat of Policies for Women combines the Government’s main
priority with the promotion of economic, social and political autonomy of
women (…). In this context we must formulate and implement policies that
broaden the horizons and create new opportunities for women, including
through the production of knowledge to the benefit of social equality,
citizenship and the full enjoyment of women’s rights . (UNWOMEN, 2011, p.34).

É indubitável que a diplomacia presidencial, bem como a política interna,
passaria a ter como uma de suas diretrizes a defesa dos direitos femininos.
Multilateralismo, democracia e proteção dos direitos humanos e dos direitos das mulheres,
em específico, foram apontados pela Ministra, ao longo do discurso, como as bases da
diplomacia da Presidente Dilma Rousseff.
No que diz respeito à 60thSession, realizada em Nova York, em março de 2016,
o embaixador Antonio de Aguiar Patriota presidiu a Comissão, todavia a apreciação
brasileira sobre o assunto mulher ficou a cargo de Tatau Godinho, secretária de Políticas

do Trabalho e Autonomia Econômicadas Mulheresda Secretaria Especial de Políticas para
as Mulheres.
Em seu discurso, a secretária enuncia alguns vieses sobre os quais se sustenta o
posicionamento da política externa brasileira em relação ao tema direitos humanos das
mulheres entre outros temas de direitos humanos,
This is the first session of the Commission after the adoption of the 2030
Agenda for Sustainable Development. We need to be aware that achieving
gender equality and empowering all women and girls by 2030 is not only about
SDG5, it is also about mainstreaming gender perspective throughout the entire
2030 Agenda, in a manner that leaves no one behind. We need to promote and
protect the human rights of all women and girls, in all its diversity: women with
disabilities, older and younger women, rural and indigenous women, women
living in remote areas, LGBTI population, black and women of African descent,
migrant and refugee women, women living with HIV and AIDS. Theyall must
beempowered. (UNWOMEN, 2016, p.2).

Tatau Godinho, por meio desse excerto, falou sobre a Agenda 2030 e, por
consequência, sobre a consciência que deve ser despertada na comunidade internacional,
em se tratando de metas para promoção da sustentabilidade, da população LGBT, da
igualdade de gênero que devem ser estabelecidas e granjeadas. A secretaria ainda expôs o
posicionamento favorável do Brasil brasileiro sobre a significância da participação dos
movimentos feministas na luta pela igualdade de gênero (UNWOMEN, 2016).
Além disso, a secretária reiterou que,
In order to meet its commitments, Brazil has adopted and implemented several
key initiatives over the last decades. We have recently passed a bill that
criminalizes feminicide, the gender-motivated killing of women, imposing
harsher penalties for those who harm or kill women or girls. In 2015, we
launched a national programme called "Women: living without violence".
Among other measures, this programme sets up 27 facilities, called "Casas da
MulherBrasileira" ("Houses of Brazilian Women"), one in each state of the
Federation, to provide humane assistance to women victims of violence,
breaking the cycle of violence. (UNWOMEN, 2016, p 3).

Consoante ao exposto, verifica-se que o país implementou uma série de políticas
especiais contra a violência de gênero, redundando em penalizações do feminicídio e em
políticas nacionais, por exemplo, o Programa Mulher, Viver Sem Violência; Casa da
Mulher Brasileira (IBIDEM).
A secretária também reconheceu que o problema da desigualdade de gênero ainda
persiste no Brasil e que a Declaração de Beijing, sobre a igualdade de gênero, deve ser
auscultada. Não obstante a esse entendimento, ela afirmou que o Brasil tem buscado
garantir os direitos femininos, apesar das dificuldades sociais e políticas e das
incongruências estratégicas.
5. CONCLUSÕES
É longo o percurso de luta em prol dos direitos humanos das mulheres. Essa
perspectiva pode ser compreendida desde os esforços de Olympe à época da Revolução
Francesa, entre outras personalidades femininas que resolveram buscar a manutenção de

seus direitos em contraposição à violência e opressão, considerando-se o preconceito e
dissabores que seu gênero tem experienciado de modo cotidiano.
A questão de gênero não é assunto relegado apenas aos estudos culturais ou
sociais. a temática perpassa outras vertentes teóricas de discussão, substanciando campos
como as Relações Internacionais e o próprio direito. A discussão tangencia auspícios
filosóficos, bem como jurídicos e psicossociais. O que pode ser identificado, nesse
sentido, é a complexidade dos aspectos alusivos à temática gênero.
O Estado brasileiro, por meio da condução política-administrativa da presidente
Dilma Rousseff, conferiu peso e destaque à questão de gênero e tudo a ele relacionado. A
mulher, dessa forma, figura como ator social exponencial, em se tratando do
desenvolvimento social e da evolução das relações marcadas pela violência e barbáries
outras relacionadas à sua inserção no mundo vida.
A atenção dispensada do governo Rousseff à causa da mulher ganhou notoriedade e
foi discutido em participações do Brasil na CDW, de 2011 a 2016. Por meio dessas
participações e discursos, em suma, é possível identificar elementos alusivos que
confirmam a estruturação de uma postura proativa e atinente à salvaguarda dos Direitos
Humanos das Mulheres.
Certifica-se, desse modo, que o governo da Presidente Dilma Rousseff atentou-se
para a questão de gênero, assunto que, tanto na conjuntura doméstica como na
internacional, tem substanciado inúmeros debates os quais envolvem as temáticas
feminismo, direito, política, filosofia.
A administração da Presidente manteve e fortaleceu diretrizes humanitárias,
pautada pela Carta da ONU, pela Declaração de 1948 e pela Constituição de 1988, além
de ter se apresentado para a comunidade internacional como uma administração
proeminente e pragmática, em se tratando de seus programas de gestão da política de
gênero e de direitos humanos; embora se saiba que a caminhada para a promoção dos
direitos femininos é extensa, já que esbarra em antinomias tais como relativismo x
universalismo.
É verdade que ainda há muito a ser conquistado e a ser delineado em termos de
proteção dos direitos das mulheres, porém uma significativa matriz de ações
governamentais e internacionais tem sido estabelecida desde a década de 1970.
A questão é delicada, e os governos futuros terão a responsabilidade e a
incumbência de desdobrar e de coadjuvar o progresso feito pela Presidente Dilma
Rousseff em relação aos Direitos Humanos das Mulheres, cabendo à sociedade civil
organizada e cidadãos, por exemplo, a cobrança da promoção desses.
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RESUMO
Dentro do sistema interamericano de direitos humanos, há dois casos contra o Estado
brasileiro que ilustram de forma intrigante a relação de vida e morte através da interação
entre o indivíduo policial e o indivíduo negro: o caso Wallace de Almeida e Favela Nova
Brasília. Partindo desses dois acontecimentos, é possível traçar um paralelo entre os
conceitos utilizados pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) com
base na Convenção Americana de Direitos Humanos e o conceito de necropolítica
desenvolvido pelo filósofo camaronês Achille Mbembe. A realidade brasileira de
constante número de mortes de pessoas negras, principalmente jovens, demonstra uma
interpretação das possibilidades do que é definido como “digno de viver ou de morrer” A
dualidade entre o domínio da vida e da morte a partir de uma estrutura de poder posiciona
as forças policiais militares brasileiras de um lado e a população negra de outro.
Palavras-chave: Direitos Humanos, Racismo, CIDH, Violência Policial, Necropolítica,
INTRODUÇÃO
O sistema interamericano de direitos humanos tem se desenvolvido de forma
constante nos anos 1990 e nos anos 2000. No contexto de atuação da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), poucos casos têm sido divulgados como
exemplos explícitos da desigualdade racial no Brasil. Embora a situação socioeconômica
da população negra seja a mais precária, ainda falta um esforço dos sistemas
internacionais de direitos humanos em conceberem as diferentes faces de manifestação do
racismo contemporâneo e suas formas interseccionais de opressão. Dessa forma, é preciso
contestar e questionar como os mecanismos disponíveis de acompanhamento das
violações de direitos humanos na região latinoamericana estão tratando os casos que
envolvem práticas racistas justificadas pela própria figura do Estado. O extermínio da
população negra no Brasil, e principalmente de jovens, não pode seguir como um assunto
adjacente das violações de direitos no país.
Há algumas indagações sobre o posicionamento da CIDH frente à denúncias e

petições, o qual ainda não é sistematizado de forma suficiente. O genocídio de jovens
negros não é uma novidade para um país que herdou uma prática colonial que resulta em
aprisionamento e extermínio em massa. Se feita uma reflexão ampla sobre os casos
sistemáticos de execução arbitrária por parte de forças policiais militares no país, é
possível perceber que as ações sempre recaem para um corpo (e uma cor) específica.
Portanto, para tratar desse tema, é preciso ter em mente a instauração de um genocídio da
população negra, que através das ações policiais nas comunidades e favelas do país se
justifica como forma de decidir quem vive e quem morre. Nesse sentido, o conceito de
necropolítica desenvolvido pelo filósofo camaronês AchilleMbembe é essencial para
pensar o patamar que se encontra esses dois lados da moeda em uma estrutura de poder,
que tem como motor principal o racismo (MBEMBE, 2011).
Dois casos brasileiros que estiveram em processo no âmbito da CIDH
demonstram as peculiaridades existentes sobre o estado de violência instaurado entre as
forças policiais e a população negra, a qual vive, em sua maioria, nas comunidades mais
pobres. A escolha desses dois casos tem por objetivo discutir a visão existente sobre a
situação racial no Brasil por parte da Comissão e também para traçar um paralelo entre os
conceitos utilizados pela própria Comissão e o conceito de necropolítica desenvolvido por
Mbembe.
Não havendo ordem de preferência, o primeiro caso a ser elucidado é sobre
Wallace de Almeida, no qual uma denúncia foi feita em 2001 devido ao seu assassinato
por policiais militares em setembro de 1998 no Rio de Janeiro. A morte desse jovem de 18
anos foi considerada extremamente arbitrária e está relacionada às atitudes ilegais das
forças policiais ao adentrar nas comunidades e favelas do estado. Segundo o parecer da
CIDH, estão presentes nesse caso fatores tanto raciais quanto sociais, de forma que
demonstra uma pequena parte do cenário em que vivem os negros e pobres, frequentes
vítimas de diversas execuções extrajudiciais (OEA, 2009).
O segundo caso corresponde ao episódio ocorrido na Favela Nova Brasília, em
que ocorreu duas chacinas em 1994 e 1995 no Complexo do Alemão, e na ação foram
executados 26 jovens e a existência de denúncias de tortura e estupro de algumas jovens.
Com o cenário de várias mortes somado aos abusos sexuais de várias vítimas, a
investigação sobre operações policiais já denunciava um padrão de extermínio seguido de
uma falta de compromisso do estado em punir os envolvidos. Ainda que esse caso tenha
sido levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), o caso tramitou por
anos na Comissão sem que tenha sido resolvido.
Tendo por base a contribuição teórica de Mbembe sobre o termo ‘necropolítica’ e
os elementos e situações a que estão ligados esse termo, pretende-se abrir uma discussão
sobre a interpretação da CIDH sobre a situação racial no Brasil, tendo os dois casos
mencionados como foco. O debate será construído com base nos relatórios oficiais da

Comissão sobre os casos, bem como outros mecanismos oficiais do sistema
interamericano de direitos humanos que estabelece a discussão sobre racismo e violência.
Além disso, pretende-se questionar a abordagem da desigualdade racial existente em cada
um dos casos, visto que há a necessidade urgente de analisar episódios de violência
policial de forma interseccional (entre pobreza, raça e violência), colocando o elemento
racial como norteador do genocídio da população negra no Brasil.
1. CIDH e o tema da violência policial
Em recentes relatórios e comunicados de imprensa, a Comissão Interamericana
de Direitos Humanos expressou a sua preocupação com a violência, letalidade policial e
sua intersecção com o racismo. A Comissão asseverou que os afrodescendentes nas
Américas sofrem uma situação de discriminação estrutural, que se evidencia nos
indicadores sobre a pobreza, participação política, sistema de justiça penal, etc. O “racial
profiling” ou “perfilamento racial” foi apontado pela CIDH como uma ação repressora que
tem por motivação estereótipos de raça, cor, etnicidade, idioma, descendência, etc., com
fortes tendências singularizantes e discriminatórias (OEA, 2011).
No relatório A situação das pessoas afrodescendentes nas Américas (2011) a
Comissão asseverou que “a população afrodescendente era mais suscetível a suspeita,
perseguição, processo e condenação em comparação com o restante da população” (OEA,
2011, p.51). Também se evidencia a preocupação com as violências contra a população
afrodescendente em sua dimensão institucional
A Comissão observa que o número de reclamações processadas por atos de
discriminação não é consistente com a situação de discriminação estrutural
verificado pela CIDH supra, que afeta a população afrodescendente nas
Américas, a estreita relação entre pobreza, exclusão social e racismo e as
limitações ao gozo direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais
efetivos (OEA, 2011, p.43).

De acordo com a Comissão, a população negra nas Américas tem sido
excluída da proteção das forças de segurança do Estado ao mesmo tempo que
experienciam práticas de violência, uso desproporcional de força e força letal com
impunidade. A admissibilidade de casos no âmbito da Comissão revela, ainda que
superficialmente, a existência de uma política de segurança pública que vitimiza
intencionalmente jovens afrodescendentes e em sua maioria pobres.
Em 2018, a Comissão publicou um relatório intitulado Afrodescendentes,
violência policial, e direitos humanos nos Estados Unidos em que categoricamente
identifica padrões racialmente demarcados de violência pelo braço armado do Estado: as
forças policiais. Ao evocar o passado colonial, racista e escravagista dos EUA, a comissão
constrói um caminho de entendimento da problemática que não se difere de maneira
substancial da do Brasil. A construção de argumentação da CIDH em todos os casos de

violência policial contra negros no Brasil e em outros países da América tomam como
ponto de partida os estudos disponíveis acerca da situação de discriminação e racismo
estrutural. Portanto, parece ser de compreensão da Comissão e até mesmo da
jurisprudência dentro do Sistema Interamericano de Direitos Humanos que o corpo
passível de ser morto é o negro. Será desenvolvido a seguir do que se trata cada caso e
como eles ilustram um quadro estrutural da situação de negros e negras nas favelas do
país.
1.1. Jovem negro caído do chão: caso Wallace de Almeida
Em 20 de março de 2009 foi publicado pela CIDH o relatório de admissibilidade
e mérito sobre o caso 12.440, o caso Wallace de Almeida. O episódio diz respeito a uma
denúncia apresentada por peticionários, dentre eles, do Núcleo de Estudos Negros (NEN)
e do Centro de Justiça Global (CJG), sobre a violação de diversos direitos registrados na
Convenção Americana de Direitos Humanos contra a pessoa de Wallace.
Segundo a denúncia, o assassinato da vítima, um jovem negro, foi realizado por
policiais militares no dia 13 de setembro de 1998 no Morro da Babilônia no Rio de Janeiro
e a investigação se encontrava inconclusa de forma que o caso não havia chegado à justiça
pelo Ministério Público. Wallace, que tinha 18 anos, era recruta no quartel do Arsenal de
Guerra do Rio de Janeiro, havia passado a tarde de domingo na casa de sua tia. Por volta
das 21h, ele havia decidido voltar para casa pois precisava acordar muito cedo para se
apresentar no quartel, mas tinha sido avisado por familiares que haveria uma operação
policial no morro e poderia correr perigo. Após o fechamento de diversos
estabelecimentos pelo corpo policial, moradores da comunidade ouviram muitos tiros,
prática utilizada para simular um confronto com supostos traficantes. Quando já chegava
perto de sua casa, Wallace foi seguido por policiais e seus familiares, que estavam em
casa, ouviram os tiros se aproximarem. Nessa investida, o corpo de Wallace foi ferido e os
policiais invadiram a sua casa à procura de mais ‘bandidos’. Foi quando o primo de
Wallace viu seu corpo caído no chão do quintal, com parte dentro da casinha do cachorro.
Mesmo depois dos familiares revelarem que Wallace era um membro do exército, os
policiais presentes não negaram a execução do jovem e com total desmazelo tentaram
arrastar a vítima até o carro da polícia para serem prestados os socorros. Devido à grande
quantidade de sangue perdido, Wallace não resistiu e faleceu na madrugada do dia 14 de
setembro de 1998 (JUSTIÇA GLOBAL, 2007).
Ao ser instaurado o inquérito policial na delegacia de polícia do Rio de Janeiro,
foram identificados sete policiais que participaram da ação no morro naquela data.
Entretanto, na coleta dos depoimentos da família de Wallace, não foi permitido ter o
reconhecimento direto dos policiais envolvidos, tendo disponível apenas por fotos 3x4.
Mesmo após o Ministério Público devolver o inquérito policial à delegacia para realizar

apuração da morte de Wallace, apenas em abril do ano 2000, o delegado responsável pelo
caso comunicou ao juiz o não cumprimento das diligências (JUSTIÇA GLOBAL, 2007).
Houve a realização de perícia da arma que supostamente Wallace estava portando e
mesmo com a apresentação das balas utilizadas como prova do crime, as investigações
sequer tiveram desenvolvimento. Após inúmeras solicitações para obter o inquérito do
caso no decorrer dos anos 2000 e da falta de contribuição dos policiais envolvidos para os
procedimentos oficiais de investigação, em 2007 ainda não havia resposta pelo assassinato
de Wallace.
Em 2001, os peticionários apresentaram a denúncia à CIDH pelas violações dos
artigos 4 (sobre direito à vida), 5 (sobre direito à integridade pessoal), 8 e 25 (sobre direito
às garantias judiciais) por parte do estado brasileiro, evidenciando o viés discriminatório
existente no caso de Wallace. Interessante notar que na audiência ocorrida em 2004, foi
destacado que o estado dificilmente investiga casos semelhantes, visto que há uma
discriminação estrutural sobre as pessoas negras em relação à polícia (JUSTIÇA
GLOBAL, 2007). Para a solução amistosa, deveria ser feito: “o reconhecimento da
responsabilidade do estado na execução de Wallace, a investigação efetiva e imparcial do
homicídio, e a justa indenização aos familiares da vítima” (JUSTIÇA GLOBAL, 2007,
p.8).
A implementação de políticas que tivessem como objetivo diminuir o alto índice
de letalidade policial envolvia diversas iniciativas sobre capacitação policial e
conscientização sobre violência e o uso indevido do ‘auto de resistência’24. Em 2006 foi
emitido o relatório de admissibilidade e mérito do caso pela CIDH, tendo explicitado o
atraso injustificado das investigações e formulando recomendações ao Brasil.
No relatório da CIDH sobre o caso, consta em seu parágrafo 16 que a questão
racial também constitui um dos fatores cruciais no que diz respeito ao tema da violência
policial. Também no parágrafo 61 consta que:
“A Comissão percebe uma importante influência do fator racial no assunto em
tela. A esse respeito, já se ressaltou em ocasiões anteriores a existência de uma
preocupação com a violência contra os jovens no Brasil, atribuindo-se uma
ênfase especial ao nexo existente entre essa relação e os fatores raciais. Por essa
razão, no seu Relatório sobre a Situação dos Direitos Humanos no Brasil, a
Comissão sublinhou que os indicadores sociais mostravam que a população
afrobrasileira era mais suscetível de ser suspeitada, perseguida, processada e
condenada do que o restante da população” (OEA, 2009, p.10).

Além disso, ressalta-se nesse documento que os dados retirados do “Relatório
sobre a Situação dos Direitos Humanos dos Afrobrasileiros” apresentado no 114º período
de sessões da Comissão informam que a população negra fazia parte de um ‘perfil racial’
24

O auto de resistência é juridicamente definido como: “Se houver, ainda que por parte de terceiros,
resistência à prisão em flagrante ou à determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o
auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se
lavrará auto subscrito também por duas testemunhas” (CÓDIGO DO PROCESSO PENAL – Art. 292). Diz
respeito aos homicídios cometidos pelas forças policiais contra inocentes ou suspeitos registrados como
autos de resistência para que não se façam investigações.

que a levava ser o grupo mais vigiado e abordado pelo sistema policial (OEA, 2009, p.10).
Interessante notar também que a CIDH considera no caso apresentado uma evidência de
que não só a sociedade brasileira, como também a polícia discrimina as pessoas negras e
que a democracia racial no país não existe (OEA, 2009, p. 5). Desse modo, pode-se
perceber que, mesmo que não aprofundada, a abordagem da Comissão sobre o caso
considera minimamente a questão racial como fator estruturante para a morte de Wallace.
Mesmo com diversas tentativas do governo federal em avançar nas áreas de
segurança pública e políticas sociais, o cenário existente de violência policial no Rio de
Janeiro não se modificou desde então. O caso de Wallace é um exemplo dentre tantos
outros de jovens negros que morrem pela ação da polícia simplesmente pela discriminação
racial e que as investigações dificilmente levam a algum resultado. Os padrões e os
procedimentos de investigação são ineficientes e os policiais envolvidos quase sempre
permanecem impunes através da justificativa de que havia existência de ‘confronto’, de
‘bandidos’ e que se atiraram, atiraram porque podiam se utilizar do princípio dos ‘autos de
resistência’. Segundo o relatório da Justiça Global:
“A polícia alega repetidamente que as vítimas eram traficantes de drogas que
morreram durante um “confronto”. Oficialmente, estes episódios são
registrados, conforme já foi explicitado, como “autos de resistência”. No
entanto, em inúmeros casos, existem indícios de que ocorreram execuções
extrajudiciais e uso excessivo de força. O estado do Rio de Janeiro adotou em
sua política de segurança pública a utilização de um veículo blindado para entrar
nas comunidades. A viatura, chamada de ‘caveirão’ é uma espécie de carro forte
com 21 diferentes pontos de tiro, um alto-falante externo e a capacidade para
abrigar até 10 policiais portando armas de grosso calibre” (JUSTIÇA GLOBAL,
2007, p. 14).

Além disso, segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP), o histórico de mortes
provocadas por policiais militares no Estado do Rio de Janeiro tem crescido ao longo dos
anos: em 2019, somou-se 1.626 pessoas mortas pela polícia somando apenas os casos dos
meses de janeiro desde 1998 (STABILE, 2019). O caso de Wallace ocorreu em meio ao
contexto de intervenção armada que ocorreu no Rio de Janeiro entre os anos 1994 e 1995
conhecidas como “Operação Rio 1 e 2”, que resultaram em pouca efetividade de combate
ao tráfico e alto abuso de autoridade, cenário recorrente até os dias atuais (TERRA, 2018).
1.2. A cultura das chacinas: caso Favela Nova Brasília
O caso Favela Nova Brasília é sem dúvida paradigmático, na medida em que
demonstra o padrão de chacinas perpetrado por forças policiais no Brasil. Em 25 de
setembro de 1998 e 22 de fevereiro de 2001, a CIDH adotou respectivamente os relatórios
78/98 e 36/01 em que declarou admissíveis os casos: Favela Nova Brasília (de número
11.566) e Evandro de Oliveira e Outros (de número 11.694). Os casos que posteriormente
foram renomeados e tramitados conjuntamente: Cosme Rosa Genoveva, Evandro de
Oliveira e Outros (Favela Nova Brasília), diz respeito a duas incursões da polícia civil do

Rio de Janeiro na Favela Nova Brasília. Os fatos demonstram similitudes de ações e
“aparentemente, revelam um mesmo padrão de conduta” (CORTE, 2017, p. 3 apud
SILVA, 2018, p.41).
De acordo com as denúncias feitas à Comissão em 3 de novembro de 1995 e 24
de julho de 1996, pelo Centro pela Justiça e Direito Internacional (CEJIL/Brasil) e a
organização HumanRightsWatch/Americas, no dia 18 de outubro de 1994, as forças
policiais por meio de uma incursão assassinaram 13 pessoas – quatro das quais eram
menores de idade: i) Evandro de Oliveira, ii) André Luiz Neri da Silva (17 anos de idade),
iii) Alberto dos Santos Ramos, iv) Macmiller Faria Neves (17 anos de idade), v) Adriano
Silva Donato, vi) Alex Vianna dos Santos (17 anos de idade), vii) Alexander Batista de
Souza, viii) Alan Kardec Silva de Oliveira (14 anos de idade), ix) Clemilson dos Santos
Moura, x) Robson Genuino dos Santos, xi) Fabio

Henrique Fernandes Vieira, xii)

Ranilson José de Souza, e xiii) Sergio Mendes Oliveira. Além de abusarem sexualmente
de três jovens do sexo feminino: J.F.C., de 16 anos, C.S.S, de 15 anos, e L.R.J., de 19
anos. E em 8 de maio de 1995 uma incursão policial não deteve ninguém, no entanto 13
pessoas foram mortas: i) Cosme Rosa Genoveva, ii) Anderson Mendes, iii) Eduardo Pinto
da Silva, iv) Anderson Abrantes da Silva, v) Marcio Felix, vi) Alex Fonseca Costa, vii)
Jacques Douglas Melo Rodrigues, viii) Renato Inacio da Silva, ix) Ciro Pereira Dutra, x)
Fabio Ribeiro Castor, xi) Alex Sandro Alves dos Reis, xii) Welington Silva, e xiii) Nilton
Ramos de Oliveira Junior.
Nos dois casos, as argumentações dos peticionários basearam-se em violações
aos artigos da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Na primeira chacina os
direitos violados foram: 1.1 (obrigação de respeitar direitos), 4 (direito à vida), 8
(garantias judiciais) e 25 (direito a proteção judicial). E na segunda, os direitos violados
foram: 1.1 (obrigação de respeitar direitos), 4 (direito à vida), 5 (direito à integridade
pessoal), 7 (direito à liberdade pessoal), 8 (garantias judiciais), 11.1 (proteção da honra e
dignidade), 11.2 (proteção contra ingerência arbitrárias e abusivas), 11.3 (proteção da lei
contra ingerências arbitrárias ou ofensas), 19 (direitos da criança) e 25 (proteção judicial)
da Convenção Americana.
Ao construir a análise de mérito, a CIDH se referiu a circunstâncias em que os
assassinatos se deram, assim como, a falta de investigação e punição. Nos casos
apresentados, há um padrão de ações violentas e execuções sumárias cometidas pela força
policial do estado do Rio de Janeiro. Tomou-se como fato que as duas incursões se deram
em um contexto de retaliação a comunidade.
É curioso que, em ambos casos, o Estado tenha sublinhado a gravidade do
problema de segurança pública do Rio de Janeiro e tenha apresentado o tráfico
de drogas, o crime organizado e os confrontos entre as quadrilhas e as forças de
segurança pública como intensificadores dos problemas. Há, além disso, a
demora e negligência em investigar os fatos ocorridos durantes as incursões,
bem como a incessante justificativa de que as 26 mortes resultaram de

confrontações entre quadrilhas e as forças de segurança do Estado (SILVA,
2018, p.41).

Preliminarmente todas as mortes foram classificadas como autos de resistência, o
que impediu que quaisquer investigações a níveis dos devidos processos legais se dessem.
[...] A morte [da vítima] ocorreu em um contexto de violência na ação da
polícia, cujos componentes, à época dos fatos referidos, a empregavam em suas
operações de uma forma vista como desproporcionada. O argumento que os
integrantes dessas corporações costumam invocar para justificar sua ação
violenta, que geralmente resulta na morte do presumido delinqüente, é o da
legítima defesa ou do estrito cumprimento do dever que, segundo aduzem, os
exime de responsabilidade em relação à mesma (OEA, 2011, p.15).

Evidencia-se, também a invisibilização institucional no que se refere às
investigações. Todos os trâmites administrativos e legais que sucederam levaram a
criminalização das vítimas, uma vez que houve remoção de corpos, investigações
conduzidas pela Divisão de Repressão a Entorpecente (DRE), a divisão que conduziu as
incursões. Somente com denúncias jornalísticas os apuramentos dos fatos foram para
outras instâncias, e ainda assim, os casos não houveram novas diligências até que o caso
fosse denunciado à Comissão.
A CIDH observa com grave preocupação que a morte das 26 vítimas falecidas
ocorreu num contexto de violência policial à época destes eventos, em que os
policiais do Rio de Janeiro usavam força considerada desproporcional nas suas
operações. A maioria desses crimes permaneceram sem investigações e
punição, o que também indica tolerância ou encorajamento institucional por
parte de autoridades do Estado em relação ao uso ilegítimo de força letal pela
polícia (OEA, 2011, p. 44).

O Estado brasileiro foi notificado acerca do relatório de mérito emitido pela
Comissão em 19 de janeiro de 2012, entre as recomendações constava a abertura de uma
investigação completa, imparcial e efetiva das violações sofridas pelas vítimas, por
autoridades judiciais que sejam independentes da polícia, a fim de determinar a verdade e
punir os responsáveis. O Estado brasileiro não cumpriu as recomendações e a Comissão
submeteu o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. A reflexão empreendida
pela Comissão neste caso em direção ao entendimento de um padrão de gestão de mortes
racialmente circunscrito se faz presente, tendo inclusive utilizado da jurisprudência e
decisão do caso Wallace Almeida, o que mostra a percepção de que os processos de
violência em estados da diáspora africana25 possuem a mesma raiz histórica-social.
2.

25

A necropolítica e a violência policial brasileira

“A diáspora africana pode ser entendida como o processo de desenraizamento e desterritorialização de
comunidades e povos tradicionais iniciado no contato entre o mundo ocidental europeu e a África, com sua
respectiva ampliação para as Américas. As experiências, fluxos comunicativos e narrativas decorrentes desse
fenômeno apresentam uma subversão dos modelos culturais orientados para a nação. Dentro desse contexto,
as compreensões espaço-temporais, impulsionadas pelas novas tecnologias, afrouxam os laços entre cultura
e o “lugar”. Ademais, como fruto desse processo transatlântico de deslocamento e migração de ideias,
tradições e pessoas, a diáspora africana tem como grande característica a formação e reconstrução de
identidades híbridas que transbordam fronteiras rígidas. A cultura e as dinâmicas sociais possuem, assim, os
seus “locais”, porém não é mais tão fácil dizer de onde elas se originam” (QUEIROZ, 2017, p 12).

A contribuição intelectual do filósofo AchilleMbembe ajuda a apresentar alguns
elementos norteadores para se pensar todo o cenário de interpretação de admissibilidade
exposta pela CIDH nos dois casos apresentados. Três elementos são principais para
entender a lógica da necropolítica na contemporaneidade: biopoder, soberania e racismo.
Em sua obra intitulada de “Necropolítica”, o autor apresenta esse termo ligado ao
conceito de biopoder de Foucault, para entender como a dominação da vida e da morte se
realizam pela esfera do poder em que cada um ocupa (MBEMBE, 2011, p.20). Para falar
de poder, Mbembe resgata o conceito de soberania, a qual “consiste em exercer um
controle sobre a mortalidade e definir a vida como a implementação e manifestação do
poder” (Idem). Essa relação de controle, portanto, é o que caracteriza esse cenário de
guerra, onde quem estabelece a soberania de um sobre o outro detém o poder de matar, ou
seja, a soberania torna-se esse ‘direito de matar’ (MBEMBE, 2011, p.21). O biopoder,
nesse sentido, funciona determinando quem deve morrer e quem deve viver.
A questão racial adentra esse processo a partir do entendimento de que a
manifestação do racismo “tem um lugar importante na racionalidade própria do biopoder”
(MBEMBE, 2011, p.22). Segundo Mbembe (2011), “a raça tem constituído a sombra
sempre presente sobre o pensamento e a prática das políticas ocidentais, sobretudo quando
se trata de imaginar a falta de humanidade dos povos estrangeiros e a dominação que deve
exercer sobre eles” (p.22). Dessa forma, pode-se dizer que a política da raça está ligada
intimamente com a política de morte. Além disso,
“O racismo é, em termos foucaultianos, antes de tudo, uma tecnologia que
pretende permitir o exercício do biopoder, o ‘velho direito soberano de matar’.
[...] a função do racismo consiste em regular a distribuição da morte e tornar
possíveis as funções mortíferas do Estado. É a condição de aceitabilidade da
matança” (MBEMBE, 2011, p.23).

Portanto, o racismo é o próprio ‘motor necropolítico’, ou seja, se manifesta
através da posição desigual de poder, uns tem direito de tirar a vida de outros. A
desigualdade racial existente no Brasil pode ser interpretada através dessa ótica do
biopoder, pois constitui-se um quadro de genocídio da população negra. O cenário de
prisões em massa também caracteriza essa morte, visto que 64% das pessoas privadas de
liberdade são negros e negras (NAÇÕES UNIDAS, 2016) e que as prisões brasileiras são
sinônimas de extermínio, seja ele simbólico ou físico. Além disso, os indivíduos
encarcerados vivem quase como escravos e para Mbembe (2011), “a vida do escravo é, em
certos aspectos, uma morte na vida” (p.33).
O contexto de guerra em que as favelas brasileiras enfrentam atualmente com a
justificativa de melhorar a segurança na cidade pode ser um exemplo dessa política de
morte a partir de Mbembe. Facilmente é possível fazer a relação entre a política de morte
em situações que são dadas como ‘estados de emergência’. O estado de emergência nos
casos estudados é o cenário de guerra às drogas existente nas favelas do Rio de Janeiro.

Essa divisão entre ‘dignos de viver’ e ‘dignos de morrer’ pode ser exemplificada pelo
modo como o racismo atua no Brasil, estabelecendo uma divisão do poder de forma
desigual. Portanto, é possível traçar o caminho entre a necropolítica e como os dois casos
estudados que se passam nas favelas, justamente pela sua característica de ‘estados de
emergência’, se utiliza inúmeras justificativas para eliminar o corpo negro.
2. 1. Paralelos da necropolítica
Analisando os dois casos, Wallace de Almeida e Nova Brasília, percebe-se um
padrão de desumanização de corpos negros, principalmente em espaços precários
economicamente. A violência existente possui causas raciais e de classe que tornam os
casos estudados retratos da realidade das favelas brasileiras. A pobreza que paira nessas
favelas contribui para o cenário de insegurança existente no cotidiano da população que ali
vive. A insegurança, porém, não está só relacionada ao tráfico de drogas existente, mas
também à ação autoritária por parte das polícias militares, principalmente as que atuam no
estado do Rio de Janeiro. Vários elementos norteadores da necropolítica podem ser
analisados nas mortes provocadas nos dois casos.
O primeiro elemento que pode ser identificado é como o estado brasileiro, através
de suas forças militares, atua como detentor do direito soberano de matar nas favelas
brasileiras. Sob o argumento principal de guerra ao tráfico, são permitidas ações dentro
dessas zonas marginalizadas em que impera uma guerra sobre o outro. Nas palavras de
Mbembe “a percepção da existência do Outro como um atentado a própria vida, como
uma ameaça mortal ou um perigo absoluto” (2011, p.24), o inimigo do estado seria o
tráfico e por isso, é necessário a intervenção militar nas favelas. Entretanto, ao assistir
qualquer noticiário ou filme sobre o tema, percebe-se que quem está por trás do
imaginário de traficante no Brasil é a pessoa negra.
Nesse sentido, Wallace, por ser um jovem negro tinha o ‘perfil racial’ de um
traficante, logo, de um criminoso, logo de inimigo. Na Favela Nova Brasília, a situação se
expande, pois, inimigos são aqueles que estão no espaço, interpretado pelas forças
policiais, como espaços de crime. Por essa ótica, a identificação do inimigo está
extremamente enraizada no estereótipo nacional de que pessoas pobres (que em sua
maioria são negras), que moram em favelas, estão envolvidas com crimes e por isso
sequer tem o direito à vida. O poder soberano personificado pela força militar que
realizam operações na favela tem, então, como norteador a eliminação de um inimigo, o
qual tem, não por acaso, uma ‘cara negra’.
Outro aspecto crucial que exemplifica a realidade necropolítica nos dois casos é a
relação das polícias militares possuírem o direito soberano de matar, já que o fazem sem
medo de serem punidas. Tanto no caso de Wallace quanto no das vítimas de Nova
Brasília, as investigações sobre as mortes dificilmente foram desenvolvidas, tanto pela

existência institucionalizada dos ‘autos de resistência’ utilizados frequentemente por
policiais, quanto pela demora histórica nos processos de investigação sobre mortes nas
favelas. Uma vez que se concebe as favelas como esses espaços em que há um “estado de
emergência” de que Mbembe fala, a atuação violenta vai ocorrer com base em uma
justificativa de poder. Em outras palavras, os policiais que executaram Wallace e
realizaram a chacina de Nova Brasília já estavam incluídos nessa hierarquia que lhes
oferecia poder, este tanto utilizado para matar quanto para se livrar de investigações
posteriores.
Sendo assim, o direito de matar está presente na naturalização da atuação militar
nas favelas, uma vez que, como parte do estado, são os policiais que decidem para quem
apontar a arma. O próprio cenário de genocídio da população negra está embasado no
direito de matar exercido pelo estado, anteriormente durante a escravidão e atualmente nas
favelas brasileiras.
Portanto, o biopoder tem sua manifestação mais ilustrativa nesse contexto das
favelas brasileiras, em que a aglutinação de uma grande população negra se insere, mas
que é constantemente atacada, por justificativas de ações baseados em um “estado de
terror”. Nos dois casos, pode-se questionar se o estado de terror se refere à interminável
guerra ao tráfico ou a situação de extermínio que pessoas negras sofrem nesses espaços. O
cenário necropolítico evidente tanto no caso de Wallace quanto em Nova Brasília, aponta
imagens da realidade de genocídio existente no Brasil que só piora com o tempo. O
elemento racial, portanto, não pode ser analisado à parte desses contextos de violência,
uma vez que ele próprio determina o estabelecimento da morte e vida entre sujeitos
distribuídos desigualmente na balança de poder da sociedade.
CONCLUSÕES
Nos dois casos estudados, vemos a tentativa de se obter justiça e garantia de
direitos básicos ao se deslocar os casos para o âmbito internacional. Ao mesmo tempo em
que é possível alcançar decisões jurídicas e reconhecimentos de violações de direitos que
em âmbito interno não seriam possíveis. No entanto, cabe destacar a quase
impossibilidade de admissão de uma necropolítica.
Diante da análise construída, podemos concluir que a forma com que a CIDH
constrói os posicionamentos frente às denúncias e petições leva a um entendimento de um
padrão de gestão de mortes estruturalmente fundamentado. Entretanto, o reconhecimento
de uma necropolítica, enquanto formação de um Estado de terror racialmente e
historicamente demarcado, que gere mortes, parece não ser identificado pela Comissão.
A categoria do genocídio, que está estreitamente ligada com a realidade dos dois
casos estudados, não é expressamente utilizada por carregar uma conotação política que
estaria ligada com a noção formal de genocídio para o Direito Internacional de Direitos

Humanos. Segundo a Convenção Internacional para Prevenção e Repressão do Crime de
Genocídio de 1948, o termo é utilizado para definir atos com a intenção de destruir algum
grupo através de assassinatos e outras ações (CONVENÇÃO PARA A PREVENÇÃO E
REPRESSÃO DO CRIME DE GENOCÍDIO, 1948. p.2). Analisando a situação de
violência existente, não é impossível transpor esse termo para a realidade da população
negra, uma vez que as forças policiais brasileiras são consideradas uma das mais letais do
mundo (ANISTIA INTERNACIONAL, 2015). Se já é datado mais de 20 anos desde os
fatos ocorridos com Wallace de Almeida e com as vítimas de Nova Brasília, é mais do que
necessário categorizar a situação do racismo sistêmico através de visibilidade
internacional dos direitos humanos. O extermínio pela violência policial nos casos
demonstra que ainda há um longo caminho para o sistema interamericano tratar da questão
racial no Brasil de forma mais incisiva em relação às mortes da população negra.
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RESUMO
O objetivo da presente comunicação tem por finalidade demonstrar a importância do
cuidado em liberdade das pessoas com sofrimento psíquico, uma vez que a
institucionalização da assistência psiquiátrica não possibilita a efetivação dos direitos e
garantias fundamentais desse grupo vulnerável socialmente. Em sentido contrário aos
hospitais psiquiátricos que reforçam o estigma social do sujeito em situação de
vulnerabilidade, além de impedirem o desenvolvimento de capacidades e habilidades para
o convívio sociopolítico.Sob a égide da Luta Antimanicomial e com o advento da Lei da
Reforma Psiquiátrica (Lei nº 10.216/01) ao ter como prioridade o recurso extra-hospitalar
como locusde cuidado, o que tem se buscadoé o tratamento no espaço comunitário,
fundamentado na reinserção social como diretriz norteadora das ações e serviços em saúde
mental. Portanto, as políticas públicas do Estado devem ser pensadas a partir do modelo
de atenção comunitária, no qual as equipes multiprofissionais, concomitantemente com os
usuários dos serviços em saúde mental e sua família estabelecem o projeto terapêutico, ao
considerar a singularidade existencial de cada pessoa. Somado a isso, o Estatuto da Pessoa
com Deficiência (Lei nº 13.146/15) ao determinar a proteção da pessoa com deficiência
contra toda forma de negligência, discriminação, violência, tortura, opressão e tratamento
desumano ou degradante, reforçou politicamente a intenção do Estado e, portanto,
vinculou todos os entes da federação no compromisso de cuidado humanitário dessas
pessoas. Nesse contexto da problemática, o desafio consiste em apresentar ações que
permitam a garantia da reinserção social dessas pessoas no convívio da comunidade
política.
Palavras-chave: Direitos Humanos. Saúde Mental. Desinstitucionalização. Reinserção
Social.
SUMMARY
The purpose of this paper is to demonstrate the importance of care in people with
psychological distress, since the institutionalization of hospital psychiatric care does not
allow the realization of the rights and fundamental rights of this socially vulnerable
group. Thus, the present study goes in the opposite direction to psychiatric hospitals that
reinforce the social stigma of the vulnerable subject, besides impeding the development
of skills and abilities for the socio-politician. Under a vote of Antimanicomial Struggle
and with the advent of the Psychiatric Reform Law (10.216/01), to have priority or
out-of-hospital recourse as a place of treatment, or if he is sought or not undergoing
background treatment, in social reintegration as a guiding guideline for mental health

actions and services. Therefore, as public policies of the State should be thought from the
care model, not qualified as multiprofessional teams, concomitantly with users of mental
health services and their families should contribute to the establishment of the therapeutic
project, considering an existing singularity of each person. In addition, the Statute of the
Disabled (13.146/15) to control the protection of the disabled against all forms of neglect,
discrimination, violence, torture, oppression and inhuman or degrading treatment,
politically reinforced state protection and therefore , bind all rights of the federation in
the commitment of humanitarian care of these people. In this context of the problem, the
challenge is to present actions that allow the guarantee of social reintegration of users in
mental health services in the political community.
Keywords: Human Rights. Mental Health. Deinstitutionalization. Social Reinsertion.
RESUMEN
El propósito de este trabajo es demostrar la importancia de la atención en personas con
trastornos psicológicos, ya que la institucionalización de la atención psiquiátrica
hospitalaria no permite la realización de los derechos y derechos fundamentales de este
grupo socialmente vulnerable. Por lo tanto, el presente estudio va en la dirección opuesta
a los hospitales psiquiátricos que refuerzan el estigma social del sujeto vulnerable,
además de impedir el desarrollo de habilidades y destrezas para el sociopolítico. El voto
de Lucha Antimanicomial y con el advenimiento de la Ley de Reforma Psiquiátrica
(10.216/ 01), para tener prioridad o un recurso extrahospitalario como lugar de
tratamiento, o si lo buscan o no reciben tratamiento de fondo, en reintegración social
como guía orientadora para acciones y servicios de salud mental. Por lo tanto, como las
políticas públicas del Estado deben ser pensadas desde el modelo de atención, no
calificados como equipos multiprofesionales, al mismo tiempo que los usuarios de los
servicios de salud mental y sus familias deben contribuir a establecimiento del proyecto
terapéutico, considerando una singularidad existente de cada persona. Además, el
Estatuto de los Discapacitados (13.146 /15) para controlar la protección de los
discapacitados contra toda forma de negligencia, discriminación, violencia, tortura,
opresión y trato inhumano o degradante, protección estatal reforzada políticamente y, por
lo tanto, , compromete todos los derechos de la federación en el compromiso de atención
humanitaria de estas personas. En este contexto del problema, el desafío es presentar
acciones que permitan garantizar la reinserción social de los usuarios en los servicios de
salud mental en la comunidad política.
Palabras clave: Derechos humanos. Salud Mental. Desinstitucionalización. Reinserción
Social.
INTRODUÇÃO
A institucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS) ocorreu a partir da
Constituição Federal de 1988 que apresentou, por meio da garantia ao acesso universal,
gratuito e público à saúde, um matriciamento de cuidados que determinou o envolvimento
do Estado e da sociedade civil para promoção da saúde pública no Brasil.
Durante a década de 1990, dada a ênfase da participação do Movimento Nacional
da Luta Antimanicomial no campo social e, por outro lado, sob o aspecto institucional as
discussões legislativas sobre o processo da Reforma Psiquiátrica, em 2001, foi
promulgada a Lei Antimanicomial na experiência brasileira, pós-ditatura militar com
advento da abertura política.
Essa lei tem a finalidade de valorizar as ações extramuros envolvendo

principalmente a família no tratamento. A família antes era afastada da pessoa considerada
“doente”, por se considerar que poderia ser ela a razão circunstancial da perturbação
mental, atualmente, com a desinstitucionalização, tem o papel de protagonista no cuidado
das pessoas com sofrimento psíquico, juntamente com a sociedade. (BESSA E
WAIDMAN, 2013)
Assim como explicita Gambatto e Silva (2017, p. 25-33), a partir da Reforma
Psiquiátrica no Brasil, a desinstitucionalização não se restringe à simples substituição de
modelos de tratamentos dentro do hospital, envolve também questões socioculturais, há
um deslocamento das práticas psiquiátricas clássicas para práticas de cuidado realizadas
na comunidade e mais especificamente a família. A partir desse contexto e considerando à
desinstitucionalização das pessoas com sofrimento psíquico, garantir o direito de
reinserção social perpassa necessariamente às ações afirmativas do Estado, sobretudo para
fomentar a igualdade material.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
As pessoas com sofrimento psíquico, por um longo período na história eram
consideradas “loucas”, Foucault (1975) entendia que o louco era considerado até o
advento de uma medicina positiva como um “possuído”. Foi só no início do século XIX
que a loucura deixa de ser vista como um fenômeno moral ou divino e passa a ser
considerada como uma enfermidade (PESSOTTI, 1944).
Consequentemente, eram excluídas do convívio em sociedade e até mesmo de
sua família, abandonadas em asilos, manicômios ou outros tipos de instituições
psiquiátricas como seres desprovidos de quaisquer direitos. Eram internadas e
esquecidas, sendo muitas vezes vítimas de abusos e „descuidos‟ de médicos, enfermeiros
ou de outros pacientes. Conforme afirma Marco Aurélio Soares Jorge, “os manicômios
não foram construídos com o objetivo de tratar, mas, sim, de excluir aqueles que não se
encaixavam no que se pensava ser um cidadão normal”.
A prática da psiquiatria era caracterizada pelo confinamento das pessoas com
sofrimento psíquico nesses espaços considerados “adequados” nos quais essas pessoas
eram submetidas a terapias de transformação e condicionamento na perspectiva de que a
“doença mental” fosse dando lugar à razão (SILVA, 2010).
No que diz respeito ao âmbito brasileiro, a influência do pensamento da Psiquiatria
Democrática Italiana de Franco Basaglia foi um marco teórico fundamental para o
questionamento da eficácia deste modelo hospitalocêntrico, através de movimentos da
sociedade civil e de grupos de defesa dos direitos humanos. O movimento propriamente
dito de Reforma Psiquiátrica começa a tomar forma nos anos 1980. Formalmente se
costuma apontar seu início no Brasil em 1978, quando também é criado o Movimento
dos Trabalhadores de Saúde Mental. (SANT‟ANA, 2015, p. 107)

Desse conjunto de movimentos e novas ideologias, originou-se a Luta
Antimanicomial que defende principalmente a desinstitucionalização das pessoas com
sofrimento psíquico e o resgate da sua cidadania, através de sua reinserção no convívio
social.
O marco fundador do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial se deu
a partir do Congresso de Bauru, realizado em 1987, quando surgiram inúmeras
associações de usuários e familiares que, em dezembro de 1991, organizaram em São
Paulo, a I Reunião Nacional de Entidades de Usuários e Familiares, com vistas a unir
forças em torno do lema “Por uma sociedade sem manicômios” (PACHECO, 2009).
A partir da Reforma Psiquiátrica no Brasil, desde o final da década de 1980,
tem
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psiquiátricos/manicômios, envolve agora questões socioculturais. Conforme analisa
Amarante (2017, p. 101), nessa dimensão “importa rediscutir e redefinir as relações
sociais e civis em termos de cidadania, de direitos humanos e sociais” (BESSA e
WAIDMAN, 2013; GAMBATTO e SILVA, 2017; CORREIA, 2018).
Esse modelo asilar centrado no hospital psiquiátrico começou a ser substituído,
portanto, por uma rede diversificada de serviços de atenção diária em saúde mental de
base territorial e comunitária, produzindo novas formas de sociabilidade e de
subjetividade para as pessoas que precisavam de assistência (CORREIA, 2018 apud
DELL‟ACQUA, 2012).
A Reforma Psiquiátrica no Brasil com a Lei n. 10.216/01 que versa sobre os
direitos das pessoas com sofrimento psíquico e sobre a assistência em saúde mental,
tendo como prioridade o recurso extra-hospitalar e a reinserção dessas pessoas na
comunidade. Com essa e as demais leis, portarias e normatizações, atualmente a saúde
mental conta com um modelo de atenção de base comunitária, na qual equipes
multiprofissionais, juntamente com o usuário e sua família, constroem um projeto
terapêutico, levando em conta as singularidades caso a caso (JUNQUEIRA e CARNIEL,
2012). O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) ao determinar a
proteção da pessoa com deficiência contra toda forma de negligência, discriminação,
violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante, acaba por
reafirmar justamente a proibição da internação manicomial.
Os manicômios, como demonstrado à exaustão, são espaços que produzem
exatamente aquilo que o dispositivo proíbe, de sorte que, além das regras da Lei N.
10.216/2001, agora também o Estatuto da Pessoa com Deficiência se apresenta para
garantir à pessoa com deficiência mental o direito à dignidade, esta que é violada
continuamente no ambiente do manicômio judiciário, por exemplo.

MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia tem caráter hipotético-dedutivo, bem como descritivo, teórico e
analítico, a partir das fontes de pesquisas em documentos legislativos, jurisprudências,
compêndios, livros, artigos, dissertações de mestrado e teses de doutorado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em sede preliminar, os resultados dessa investigação apontam que o Estado tem
o compromisso constitucional em promover e assegurar por meio de políticas públicas a
acessibilidade do cuidado em saúde mental de modo comunitário e que também
compreenda as assistências previdenciária e social.
As quatro Conferências Nacionais de Saúde Mental (CNSM) foram um marco
importante para demonstrar que esses modelos hospitalocêntricos supracitados, já se
encontravam ineficazes para os usuários, bem como para a sociedade, pois violavam
diversos direitos e garantias fundamentais desde a década de 1980.
A desinstitucionalização é capaz de proporcionar a reinserção dos sujeitos na
família
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constitucionalmente afirmados, como vida, saúde, educação, assistência social,
transporte, moradia, lazer dentre outros previsto no art. 6º, caput da CRFB/88. Segundo
Basaglia (1982):
Certamente uma das terapias mais importantes para combater
a loucura é a liberdade. Quando um homem é livre tem a posse
de si mesmo, tem a posse da própria vida, e, então, é mais fácil
combater a loucura. Quando eu falo de liberdade, falo de
liberdade para a pessoa trabalhar, ganhar e viver, e isto já é
uma luta contra a loucura. Quando há possibilidade de se
relacionar com os outros, livremente, isso torna-se uma luta
contra a loucura. (BASAGLIA, 1982, p. 72)

A integração das pessoas com sofrimento psíquico à sociedade é um desafio,
posto à condição de “diferente” já positivada. Assim, para que alcance a maioria das
pessoas é preciso que se inicie no âmbito da família e vá se repassando a vizinhos,
amigos, a comunidade que a família está inserida e assim abranja a sociedade. É uma luta
que deve ser feita em conjunto, envolvendo família e rede de apoio.
CONCLUSÕES
Com base nas Conferências Nacionais de Saúde Mental (CNSM), a Reforma
Psiquiátrica brasileira com o advento da Lei da Reforma Psiquiátrica (Lei nº 10.216/01) e
da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15),possibilitam
novas nuances e caminhos para assegurar com mais eficácia e eficiência os direitos da
pessoa com deficiência, inclusive as pessoas com sofrimento psíquico. Uma vez

reconhecida a dignidade humana e a liberdade como princípios e garantias dispostos na
Constituição Federal de 1988, a assistência em saúde mental passou a ter como objetivo
maior, a reinserção social do paciente e isso deve se dar preferencialmente em meio aberto
(CAETANO, 2018), visando à inclusão comunitária, por meio também da economia social
e solidária.
É permitir que a pessoa com sofrimento psíquico tenha participação plena e
efetiva em todos os setores da sociedade, através de políticas públicas implementadas pelo
Poder Executivo em todas as esferas governamentais e da sensibilização dos cidadãos, que
a pessoa com deficiência, assim como as demais, é um indivíduo com capacidade de
desenvolver suas habilidades e sobretudo, sujeito de direitos.
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RESUMO
O presente resumo tem como objetivo analisar sob que aspectos a sociedade brasileira
patriarcal reflete no aumento da criminalidade feminina e no encarceramento de
mulheres. Para tanto, a pesquisa busca contextualizar como surgiu o patriarcado ao longo
da história e qual a sua interferênciana vida das mulheres, principalmente aquelas
etiquetadas por marcadores sociais de gênero, raça, classe e etnia. Partindo dos
pressupostos da Criminologia, a pesquisa irá abordar a criminalidade feminina enquanto
elemento socialmente construído, demonstrando, sob uma perspectiva de gênero, que a
justiça penal é seletiva e patriarcal. Será demonstrado ainda, através de estatísticas, que
os direitos e garantias assegurados às mulheres presas são inefetivos. A pesquisa terá
como base de estudo a Sociologia, a Criminologia e a Criminologia Crítica. Optou-se
pelo método dialético e,para levantamento de dados, foi utilizado o exploratório de base
qualitativa, com base no Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias –
INFOPEN Mulheres, 2ª edição, publicado em 2018 que contempla o crescimento
populacional feminino entre o período de 2000 a 2016.
Palavras-chave: justiça criminal, mulheres, seletividade, encarceramento.
INTRODUÇÃO
Há uma necessidade urgente de explorar a criminalidade feminina sob seus
aspectos sociais e empíricos, a fim de tornar mais visíveis as necessidades e direitos das
mulheres encarceradas. O número inexpressivo de produções científicas acerca dessa
problemática se dá pelo fato de que, apesar de ascender devastadoramente nos últimos
anos, a população carcerária feminina é muito pequena quando comparada com a
masculina.
Nesse sentido, é necessário diferenciar a criminalidade masculina da
criminalidade feminina e quais os aspectos sociais têm influenciado na inserção da
mulher no crime cada vez mais, tendo em vista o aumento da população carcerária
feminina,que, no caso do Brasil, cresceu 656% em relação ao ano de 2000.26
O índice de encarceramento feminino, conforme será abordado adiante,
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demonstra que a justiça criminal tem sido seletiva e opressora quando aprisiona com
tanta frequência as mulheres, reproduzindo assim, numa sociedade moralista, as relações
capitalistas de poder impostas pelo patriarcado.
Esse índice também é fruto de uma justiça criminal que julga, sob a perspectiva
de gênero, de forma estereotipada, que ainda rotula as condutas femininas sob aspectos
da moralidade, assim como acreditava o jurista Jean Bodin, que declarou que“as
mulheres – diante dos tribunais – são sempre menos críveis que os homens” (BODIN,
1989, p. 321).
Analisando, portanto, o patriarcado e as transformações sociais decorrentes do
capitalismo, pode-se verificar que a maioria das mulheres que cometeram crimes ou estão
sendo processadas pela justiça criminal fazem parte de ambientes hierárquicos, sujeitas às
mais variadas formas de violência, inseridas na maternidade precoce, filhas de mães
sofridas e violentadas e, na maioria dos casos, de pais ausentes e/ou desconhecidos, de
baixa escolaridade, personagens do mercado de trabalho braçal e doméstico, sendo, na
grande parte das vezes, a principal fonte de renda da família.
Esse cenário traduzdois dos principais marcadores sociais: o gênero e a classe
social. De outro lado, e não menos importante, estão outros dois marcadores sociais de
extrema relevância para contextualizar a inserção a mulher no crime: a raça e a etnia.
Lamentavelmente, o INFOPEN Mulher, 2ª edição, aponta, de forma alarmante,
que 62% das mulheres presas no Brasil são negras27, o que importa salientar novamente o
quão seletiva e opressora é a justiça criminal brasileira, traços da sociedade
capitalistaandrocêntrica e discriminatória, onde “o poder é macho, branco e, de
preferência, heterossexual”(SAFFIOTI, 2005, p. 31).
A partir das interferências do patriarcado na moldagem da criminalidade
feminina, bem como analisando as relações de poder que regem o sistema de justiça
criminal, que é vertical e reprodutor de marginalização social, essa pesquisa pretende
analisar quais os principais fatores que estão contribuindo para a ascensão desenfreada de
mulheres no crime no período de 2000 a 2016 e por queos poucos espaços carcerários
femininos estão tão abarrotados e esquecidos dos olhares humanos.
2 – Metodologia
Para a construção desse artigo,a metodologia utilizada foi a dialética marxista,
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com base na filosofia, sociologia e, principalmente, criminologia e criminologia crítica,
além de estudos feministas contemporâneos.
Foi introduzido também o método de pesquisa de base qualitativa, sendo
possível analisar a realidade social carcerária feminina baseado no Levantamento
Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen Mulheres – 2ª edição, publicado em
2018 pelo Ministério da Justiça brasileiro, que traz dados referente à população carcerária
feminina no Brasil e no mundo entre 2000 a 2016.
3 – O surgimento da sociedade patriarcal e seus reflexos na contemporaneidade
Inicialmente, é importante identificar que o elemento família, enquanto unidade
básica da sociedade, é considerado instrumento de poder informal, sob o qual é visível a
presença de um núcleo que exerce controle sobre os demais membros.
Etimologicamente, família tem origem no latim e significa “grupo doméstico ou
o conjunto das propriedades de alguém28”. Tal expressão foi criada pelos romanos, em
que os componentes eram chefiados por um homem que exercia poder absoluto sobre a
vida dos demais membros, sendo eles a mulher, os filhos e os escravos.
Esse poder ilimitado exercido pelos homens perante a unidade família constitui
o patriarcado, que surge no momento em que o matrimônio passa a ser monogâmico.
A monogamia instituída pelos romanos pode ser considerada a primeira grande
derrota feminina, eis que com ela somente o homem, que exercia o pátrio poder, poderia
dissolver os laços matrimoniais e também exercer soberania nas decisões econômicas,
morais e sociais. À mulher restavamapenas as obrigações no âmbitoprivado:de se
reproduzir, ser fiel, zelar pelo lar e cuidar dos filhos e do marido.
Sob esse marco histórico:
A primeira divisão do trabalho é a que se fez entre o homem e a mulher para a
procriação dos filhos (...) O primeiro antagonismo de classes que apareceu na
história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre homem e
mulher na monogamia; e a primeira opressão de classes com a opressão do
sexo feminino pelo masculino. A monogamia foi um grande processo histórico,
mas, ao mesmo tempo, iniciou, juntamente com a escravidão e as riquezas
privadas, aquele período que dura até nossos dias, no qual cada progresso é
simultaneamente um retrocesso relativo, e o bem-estar e o desenvolvimento de
uns se verificam às custas da dor e repressão de outros. É a forma celular da
sociedade civilizada (...).(ENGELS, 1953, p. 54-55).

O patriarcado ganha força com a instituição da monogamia na sociedade, eis que
constitui instrumento forte de dominação social e econômica, até porque, nesse novo
modelo de família monogâmica, somente os filhos homens herdavam do pai o
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patrimônio, perpetuando, assim, a relação de poder masculina em detrimento da mulher.
Com a queda do Império Romano e a decadência dos proprietários de latifúndios
em outras partes da Europa, a alta sociedade feudal começou a entrar em crise, o que
intensificou o instituto da servidão. Nesse momento, os escravos passaram a ter direitos
sobre pequenas glebas de terras e o direito de também constituir uma família.
Todavia, apesar das vantagens adquiridas pelos escravos, também na servidão
havia muitas diferenças sociais, inclusive entre homens e mulheres, eis que essas quase
nunca recebiam as terras por transmissão, já que era feita pela linhagem masculina.
Ademais, embora na servidão o pátrio poder não fosse considerado forte
instrumento de poder, toda a sociedade servil devia obrigações aos seus senhores, que
exerciam poder econômico e social, na medida em que cobravam tributos pelo uso das
terras e pela produção, bem como instituíam regras de convivência social nas
propriedades sob seu domínio.
As mulheres eram consideradas “segunda classe” (FEDERICI, 2004, p. 39) e nas
palavras da autora:
A dependência das mulheres em relação aos homens na comunidade servil
estava limitada pelo fato de que, sobre a autoridade de seus maridos e de seus
pais, prevalecia a autoridade dos senhores, que se declaravam em posse das
pessoas e da propriedade dos servos e tentavam controlar cada aspecto de suas
vidas, desde o trabalho até o casamento e a conduta sexual. (FEDERICI, 2004,
p. 39)

Mais tarde, a comunidade servil e o campesinato iniciaram os movimentos de
lutas camponesas e que contribuíram também com o surgimento dos movimentos
heréticos na Europa, que tiveram forte participação das mulheres contra a Igreja Católica.
Contudo, a Europa foi devastada pela Peste Negra, o que fez com que as classes
dominantes se esforçassem para retomada do poder econômico, reestabelecimento de
riquezas e força de trabalho. Nesse sentido:
(...) foi em resposta a essa crise que a classe dominante europeia lançou a
ofensiva global que, ao longo de ao menos três séculos, mudaria a história do
planeta, estabelecendo as bases do sistema capitalista mundial, no esforço
implacável de se apropriar de novas fontes de riqueza, expandir sua base
econômica e colocar novos trabalhadores sob seu comando. (FEDERICI, 2004,
p. 110)

Nesse período de crise econômica, social e humana, ocorreu a fase de transição
do feudalismo para o capitalismo. Aqui, além da utilização da força de trabalho escrava,
as mulheres foram exploradas sob todas as formas, inclusive sexual, uma vez que o
Estado capitalista passou a permitir e endossar estupros coletivos, sob a alegação de que a
força de trabalho europeia precisava ser recomposta no período pós-peste negra, sendo

elas, a partir de então, constituídas como mecanismos de reprodução, situação imposta
pelo domínio do patriarcado capitalista que se verifica até os dias atuais.
Essa forma de exploração estendeu-se por todo o ocidente, inclusive na
América, na medida em que a Europa passou a dominar o tráfico marítimo e de
colonização de novas terras.
E ainda hoje o patriarcalismo compõe a dinâmica social como um todo, pois está
arraigado no inconsciente de homens e mulheres individualmente e no coletivo enquanto
categorias sociais. Nesse sentido:
Obviamente, os homens gostam de ideologias machistas (...) Mas eles não
estão sozinhos. Entre as mulheres, socializadas todas na ordem patriarcal de
gênero, que atribuiu qualidades positivas aos homens e negativas, embora nem
sempre, às mulheres, é pequena a proporção destas que não portam ideologias
dominantes de gênero, ou seja, poucas mulheres questionam sua inferioridade
social. Desta sorte, também há um número incalculável de mulheres machistas.
E o sexismo não é somente uma ideologia, reflete também uma estrutura de
poder, cuja distribuição é muito desigual, em detrimento das mulheres. Então,
poder-se-ia perguntar: o machismo favorece sempre os homens? Para fazer
justiça, o sexismo prejudica os homens, mulheres e suas relações. O saldo
negativo maior é das mulheres, o que não deve obnubilar a inteligência
daqueles que se interessam pelo assunto da democracia. (SAFFIOTI, 2004, p.
34-35)

Todavia, é necessário ponderar que, diferentemente do conceito adotado por
Weber, que se refere a um período anterior ao advento do Estado, o termo patriarcado, no
campo do feminismo, deve ser analisado como substantivo, que constitui instrumento de
poder e de dominação presente nas relações econômicas e sociais capitalistas.
É importante afastar, portanto, o conceito weberiano de patriarcado enquanto
adjetivo visto de forma abstrata, utilizado apenas como caracterização, como por
exemplo a família patriarcal ou ideologia patriarcal, isso porque o patriarcado, enquanto
substantivo, é considerado heterogêneo, na medida em que se estabelece na relação
generalizada com a família e com o Estado, inclusive, na divisão sexual do trabalho.
Assim, “[...] parece-nos correto afirmar que ele perde seu estatuto de conceito para
firmar-se como uma referência implícita e sistemática da dominação sexual” (CASTRO,
LAVINAS, 1992. p. 238).
Partindo dessa visão feminista, verifica-se que o sistema patriarcal estabeleceu
um processo histórico de diferenciação dos sexos, em que o masculino aparece
hierarquicamente superior ao feminino, o que contribuiu com o poderoso discurso de
dominação masculina na sociedade, fazendo com que as mulheres fossem consideradas
parte excluída enquanto sujeito social, tornando-se materialmente secundárias.
Nesse ponto, destaca-se outro sistema excludente, seletista e discriminatório,
qual seja, o sistema de justiça criminal brasileiro, que penaliza e encarcera mulheres

negras e pobres com base na afirmação dos estereótipos e ideários sociais e teorias do
senso comum, que épatriarcal e se fundamenta, na maioria das vezes, em aspectos morais
– e não fáticos – para valorar as condutas, distanciando-se, e muito, do direito em si,
conforme será abordado nos tópicos que seguem.
4 – A seletividade sob a ótica da Criminologia Clássica Positivista
A criminologia clássica positivista, enquanto ciência do Direito, começou a se
desenvolver no final do século XIX e início do século XX, época em que também surgia
a Escola Clássica do Direito Penal.
Naquele momento, superado o período da Idade Média, a punição tomou um
novo viés ideológico com a implementação do capital, com o Estado, enquanto
administrador dos conflitos sociais e gestor do contrato social, intervindo na circulação
de mercadorias, deixando a riqueza concentrada nas mãos de uma minoria.
Ao dar poder a uns em detrimento de outros, o Estado começa a selecionar
camadas sociais e estigmatizar as minorias,dando-lhes características próprias, a exemplo
da criminalidade.
O criminoso era considerado aquele que, em seu livre-arbítrio, corrompesse o
contrato social, que, nesse caso, era a norma penal. A criminologia clássica e positivista
era, portanto, individualista e contratualista.
Nessa concepção, o principal expoente da criminologia clássica foi Lombroso,
“cuja base se fundamenta no determinismo orgânico e psíquico do criminoso” (RAMOS,
2012, p. 26) e que tentava comprovar a correlação do comportamento criminoso do
indivíduo com as suas características físicas e psíquicas.
Lombroso e outros autores da Escola Clássica inauguram a expressão
“criminoso nato”, em que o crime é tido como natural, praticado por uma minoria com
comportamento anormal e perigoso, sendo-lhe ocultados fatores sociais, que somente
foram visualizados pela Criminologia Crítica, conforme será tratado a seguir.
Apesar de ter perdido força, as teorias da Criminologia Positivista ainda têm
sido materializadas, pois vivemos em um período em que o Estado realiza políticas
violentas de higienização social nos guetos, periferias e subúrbios, cuja base ideológica é
o combate à criminalidade.
Além disso, sob o discurso de garantia da segurança jurídica, o Estado
criminaliza e encarcera uma parcela muito específica das minorias sociais, especialmente
as mulheres, na maioria das vezes negras, pobres e mães solteiras, indicativos de que, em
países capitalistas como o Brasil, a criminalidade é uma realidade ontológica e não um
elemento socialmente construído.

Dessa forma, verifica-se que o sistema de justiça criminal, apesar de dever
garantir a proteção aos bens jurídicos e o combate à criminalidade, tem sido, ao longo do
processo histórico, seletivo e excludente, tendo comoprincipal função reproduzir a
discriminação e servir de instrumento de dominação social.
Nesse sentido:
A seletividade é, portanto, a função real e a lógica estrutural de funcionamento
do sistema de justiça criminal, comum às sociedades capitalistas patriarcais. E
nada simboliza melhor a seletividade do que a clientela da prisão ao nos revelar
que a construção (instrumental e simbólica) da criminalidade – a
criminalização – incide seletiva e estigmatizantemente sobre a pobreza e a
exclusão social, majoritariamente masculina, e apenas residualmente (embora
de forma crescente) feminina. (ANDRADE, 2005, p. 81).

Importante destacar ainda que os fatores étnicos, econômicos, culturais e de
gênero configuram os principais componentes da seletividade, na medida em que a
população encarcerada é constituída de classes de pessoas vulneráveis: negros, moradores
de rua ou periferias, componentes de grupos que expressam a cultura por meio da música
ou do esporte de rua, e, por fim, o fato de ser mulher, principalmente no que diz respeito
ao tráfico de drogas.
5 – A Criminologia Crítica e os movimentos feministas
A Criminologia crítica, cujas bases são marxistas, iniciou uma nova análise
jurídico-social da criminalidade, em que o crime deixa de ser ontológico e passa a ser
visto como elemento constructo social.
Essa escola analisa as condições objetivas estruturais, sociais e econômicas que
originam o crime, levando em consideração quem explora e quem é explorado, sob a
ótica do capitalismo patriarcal. Nesse sentido, (BARATTA, 2002, p. 145) explica que “a
verdadeira relação entre cárcere e sociedade é quem exclui e quem é excluído. Entre
quem tem o poder de criminalizar e quem está sujeito à criminalização”.
Revela-se que, no que diz respeito à criminalidade, as classes dominantes são
privilegiadas em detrimento das minorias sociais, em razão da seletividade do sistema de
justiça criminal, pois há uma gama de pessoas que cometem crimes, mas apenas uma
parcela específica que é etiquetada enquanto criminosa.
Outra contribuição da criminologia crítica é a abordagem referente às relações
sociais dos sexos, na medidaem que a mulher é vista como sujeito historicamente
dominado pelo poder capitalista patriarcal, escancarando sua vulnerabilidade social.
A partir da ascensão dos movimentos feministas, em meados da década de 70,
com o estudo criminológico voltado para as questões femininas, verificou-se que o direito

sempre foi dirigido para os homens. Convém-se dizer, portanto, que “o seu gênero, do
ponto de vista simbólico, é masculino” (RAMOS, 2012, p. 45), motivo pela qual o direito
reflete os estigmas e ideários sociais do patriarcado historicamente construídos.
Nesse ponto, cumpre destacar que a mulher é etiquetada sob dois controles: o
formal, realizado pelo Estado e materializado pelo sistema de justiça criminal, e o
controle informal, machista e patriarcal, iniciado no seio familiar, reprodutor de
violências cotidianas,que decorrem das relações sociais dos sexos.
Daí a correlação de um controle com o outro: o controle formal é integrativo do
controle social informal, o que faz com que a mulher que comete algum delito seja ainda
mais criminalizada, pois normalmente é julgada pelo sistema de justiça criminal queestá
carregado de preconceitos e estigmas provenientes do controle informal.
Isso porque, até então, as mulheres eram vistas na esfera privada e, por isso,
foram marcadas pelo estereótipo de sempre se constituírem vítimas de violência
doméstica, dada sua posição de indivíduo dominado, ou enquanto reprodutoras de crimes
tipicamente femininos, como o adultério, a prostituição e o aborto.
Todavia, os movimentos feministas começaram a analisar o processo de
emancipação feminina e a divisão social do trabalho, para que a mulher fosse objeto de
estudo criminológico não só num lugar de vítima, mas também de autora de crimes, para
melhor compreender por que foi nesse período em que a mulher passou a ocupar os
espaços públicos que houve maior ascensão da criminalidade feminina. Esse fenômeno
será abordado a seguir.
6 –A ascensão da criminalidade feminina no Brasil

Inicialmente, cumpre destacar que, para tratar da ascensão da criminalidade
feminina no Brasil, a pesquisa baseou-se nos dados colhidos no INFOPEN – Mulheres –
2ª edição29.
O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN foi criado
em 2004 pelo Ministério da Justiça brasileiro e surgiu como instrumento de compilação
das informações estatísticas do sistema penitenciário masculino brasileiro.
Todavia, a primeira edição do INFOPEN Mulheres ocorreu em 2015 – embora
não seja espantoso acreditar em tamanho retrocesso – momento em que o Ministério da
4
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Justiça passou a analisar a inserção das mulheres no sistema prisional, admitindo-se,
inclusive, que as mulheres constituem “uma população que historicamente esteve
relegada em segundo plano em análises sobre o sistema de justiça criminal”30.
Apesar de sua primeira edição ter sido publicada somente em 2015, a criação do
INFOPEN Mulheres é importante para a comunidade científica do campo do gênero, da
sociologia, da antropologia e da criminologia, pois permite analisar vários critérios acerca
da criminalidade feminina no Brasil, bem como possibilita traçar o perfil histórico da
mulher brasileira no crime, além de identificar marcadores sociais de etnia, raça, classe e
gênero, que são os principais elementos do constructo social da criminalidade.
Nesse sentido, é preciso ressaltar que o levantamento de dados do INFOPEN
Mulheres foi obtido no período de dezembro de 2015 a junho de 2016 e realizado por
meio de um formulário estruturado desenvolvido pelo Fórum Brasileiro de Segurança
Pública.
Todavia, nem todas as unidades prisionais e delegacias ou outras unidades de
custódia da Administração Pública possuem base de dados ou responderam aos
formulários solicitados pela empresa responsável pelo levantamento nacional realizado
entre 2015 a 2016, o que demonstra a fragilidade do sistema de justiça criminal brasileiro
como um todo.
Sob esse aspecto, o relatório do INFOPEN Mulheresalerta que:
Em relação aos dados sobre pessoas custodiadas em carceragens de delegacias
ou outros órgãos destinados à custódia de pessoas, que sejam administrados
por órgãos do sistema de segurança pública estadual, cabe destacar a ausência
de informações com recorte de gênero sobre essa população para a maior parte
dos estados brasileiros. Os dados repassados pelos órgãos estaduais à
Secretaria Nacional de Segurança Pública apresentam importantes lacunas de
preenchimento, especialmente no tocante à discriminação por gênero das
pessoas privadas de liberdade e, assim, foram tratados e analisados a partir de
suas limitações, a serem pontuadas ao longo do relatório. A ausência de dados
com recorte de gênero para carceragens de delegacias e outros espaços limita a
análise do fenômeno do encarceramento feminino no Brasil e tem
impactodireto sobre a posição ocupada pelo país no ranking mundial do
encarceramento feminino. (INFOPEN, 2018, p. 9).

A pesquisa mostrou que em números gerais, em 2016, a população carcerária
feminina brasileira era de 42.355 distribuídas em estabelecimentos prisionais e de
custódia (delegacias e presídios) da Administração Pública.
Isso faz com que o Brasil ocupe o 4º lugar no ranking mundial de países que
possuem a maior população carcerária feminina, ficando atrás dos Estados Unidos, China
5
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e Rússia31.
De outro lado, o levantamento feito pelo INFOPEN Mulheres mostrou que, no
Brasil, entre 2000 e 2016,a taxa de aprisionamento32 aumentou 455%, número muitas
vezes superior à taxa de aprisionamento dos 5 países de maior população carcerária
feminina no mundo. Em contrapartida, durante o mesmo período, a Rússia diminuiu em
2% o encarceramento desse grupo33.
Mas porque o Brasil está vivenciando essa ascensão da população carcerária
feminina?
Objetivamente, esse grupo carcerário está crescendo em razão dos delitos
relacionados ao tráfico de drogas: de um lado, porque a política de combate às drogas se
tornou mais proibitiva, dado o aumento do tráfico, e de outro, pelo fato de as mulheres
comporem a classe mais vulnerável diante dessa política repressiva.
Isso porque o tráfico de drogas é uma atividade atrativa, pois permite que a
mulher permaneça em seu ambiente privado, cuidando dos filhos e da casa, além de lhe
oferecer capital financeiro em menor tempo do que se ela exercesse outras atividades que
as suas condições objetivas lhe permitem acessar, como, por exemplo, o trabalho
doméstico.
É importante salientar, por outro lado, que, embora a prática do crime
relacionado ao comércio de entorpecentes venha ascendendo demasiadamente em
números gerais, a política repressiva de drogas demonstra mais uma vez o caráter seletivo
da justiça criminal, na medida em que indica que a máquina estatal punitiva se esforça no
combate de determinados tipos de crimes em detrimento de outros, como exemplo,
crimes patrimoniais e crimes ligados ao tráfico de drogas.
Não há no Brasil uma política que reprima os crimes de colarinho branco
(corrupção, improbidade, lavagem de dinheiro) na mesma proporção que as políticas
seletivas de repressão contra os crimes patrimoniais e de tráfico de drogas, pois tal
medida não comporta os interesses do poder público patriarcal e excludente.
E é justamente essa predileção estatal em sempre reprimir tipos específicos de
crimes que forma o constructo social e que traça o perfil das presidiárias brasileiras, em
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que:27% tem idade entre 18 e 24 anos34, 62% das mulheres presas são negras (embora a
informação sobre raça, cor e etnia estivesse disponível apenas para 72% da população
feminina brasileira)35, apenas 15% das mulheres presas concluíram o ensino
fundamental36 (dado obtido referente a apenas 73% das presidiárias) e 62% do grupo de
presas são solteiras (apesar de esse dado ter sido colhido somente entre 62% do total de
mulheres privadas de liberdade)37.
A quantidade de filhos das mulheres em situação de prisão – outro elemento
importante na análise da criminalidade feminina – não foi verificada pelo Levantamento,
pois os dados obtidos representavam apenas 7% da população carcerária feminina, não
obstante a equipe responsável pela pesquisa tenha insistido na coleta desses dados.
Essas estatísticas são alarmantes e comprovam que o encarceramento feminino –
apesar de não ser tratado dessa maneira – é uma questão social de extrema relevância no
país e reflete em outros cenários sociais, uma vez que o imperativo do capital tornou a
mulher o principal sujeito na construção da estrutura familiar e, quando ela é presa – ela
que normalmente é a única provedora do lar –, lhe é retiradaa única condição objetiva de
sobrevivência: o trabalho.
A privação da sua liberdade compromete ainda a vida dos seus filhos, que ficam
desamparados pelos demais laços familiares, tendo em vista que a família, carregada pela
cultura patriarcal e o exercício do poder informal, tende a abandonar a presidiária e seus
filhos, na medida em que lhe atribuem estereótipos de gênero, responsabilizando-a como
negligente, incapaz, violenta etc.
Esses filhos, marcados pelo descaso da família e do poder público, abandonam a
escola – quando estudam – para trabalhar prematuramente no mercado informal ou
adentram o mundo do crime, principalmente capturados pelotráfico de drogas, uma vez
que sua vulnerabilidade intelectual, econômica e social faz com que sejam alvos fáceis do
gigantesco e atrativo mercado de entorpecentes.
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Por outro lado, assevera-se que a maioria das mulheres adentram o mundo do
tráfico de drogas em razão de seus laços familiares, seja com o esposo, com o filho ou
algum outro componente, pois, diante do lugar que ocupam de sujeito de dominação,
acabam coparticipando do crime quando permitem que sua casa seja lugar de comércio
de drogas ou quando tentamentrar nos presídios com pequenas quantidades de
entorpecentes para atender à ordem do marido ou do filho que está recluso.
Percebe-se, portanto, que as mulheres entram no mundo do crime por questões
financeiras, dependência econômica e dependência afetiva. Essas condições são reflexos
do patriarcado intrínseco na sociedade, além de reproduzir a divisão sexual do trabalho,
que retira das mulheres as condições objetivas de se autodeterminarem enquanto sujeito
detentora de direitos.
Todavia, é importante lembrar que não é só pelo tráfico que as mulheres têm
entrado no crime. Tampouco não é só o tráfico o responsável pelo aumento da população
carcerária feminina. Na verdade, numa sociedade patriarcal como a brasileira, a justiça
criminal contribuiu – e muito – para a permanência das mulheres no cárcere.
O sistema de justiça criminal tem condenado mulheres por crimes diversos,
inclusive aqueles praticados na esfera privada (abandono de incapaz, maus-tratos, aborto,
homicídio) com base em estereótipos sociais.
Esses tipos de crimes estão diretamente ligados com a capacidade reprodutiva da
mulher e sempre foram penalizados pela sociedade, pois desde a Idade Média a mulher
era perseguida por não poder manifestar sua liberdade sexual por meio de métodos
contraceptivos e outras medidas para evitar a gravidez indesejada.
O patriarcado sempre exigiu que a mulher fosse objeto de satisfação masculina,
reprodução da força de trabalho e domesticadora do lar, não podendo ela praticar nenhum
tipo de conduta que manchasse sua moral e seus bons costumes.
Essa crença histórica machista e discriminatória de que à mulher é reservado
apenas o espaço privado faz com que a justiça reproduza a opressão do patriarcado em
suas sentenças, pois espera que a mulher cumpra o papel de mãe, esposa e dona de casa
imposto pelo senso comum, deixando transparecer a influência do controle informal sob
as decisões judiciais, o que justifica o fato de a mulher ser duplamente penalizada: no
seio familiar e contexto social, bem como pela justiça criminal.
Caso uma mulher transgrida a norma socialmente posta, as chances de ela ser
condenada e encarcerada é bem maior do que a de um homem que praticou o crime nas
mesmas condições que ela. Isso porque os julgadores estão carregados de senso comum e
ideário social e sentem-se obrigados a dar à sociedade uma resposta prática e objetiva: a
de que a mulher transgressora é mais perigosa que qualquer outro sujeito.

Mais perigosa ainda é a mulher infratora que cometa crimes e que seja negra,
pobre, de baixa escolaridade e mãe solteira, já que são essas as principais características
que a justiça criminal, muitas vezes, costuma ponderar na hora de julgar. Muito
provavelmente, a pena dessa mulher será ainda maior e sua permanência no espaço
carcerário será proporcionalmente longa.
Dessa forma, verifica-se que muitos são os fatores que contribuem para a
ascensão da criminalidade feminina, mas todos eles permeiam os estigmas criados pela
relação de poder capitalista patriarcal, o que faz ser tão urgente a abordagem da
criminalidade feminina com o fim de romper com os estereótipos impregnados na
sociedade.
7 – A invisibilidade dos direitos das presidiárias
“Para o Estado e a sociedade, parece que existem somente 440 mil homens e
nenhuma mulher nas prisões do país. Só que, uma vez por mês, aproximadamente, 28 mil
desses presos menstruam”38.
Essa afirmação teria impacto ainda maior se fosse dita nos dias atuais, tendo em
vista que, como se viu anteriormente, hoje são mais de 42 mil presas no sistema
penitenciário feminino, embora para a sociedade esse considerável e numeroso grupo
social continue esquecido.
Esquecidos também são os direitos básicos da mulher presa, que visam garantir
o mínimo de dignidade para as presidiárias, não obstante sejam assegurados pela
Constituição Federal, bem como pela Lei de Execução Penal, conforme será abordado a
seguir.
A Lei de Execução Penal dispõe que serão assegurados aos presos todos os
direitos não atingidos pela lei e pela sentença, inclusive, que não haverá distinção de
qualquer natureza racial, social, religiosa ou política.39 Dentre eles estão o direito à saúde,
à educação, ao trabalho, receber visitas, dentre outros.
Se no âmbito das penitenciárias masculinas a supressão de direitos básicos é
uma realidade tão presente, nos presídios femininos a situação é ainda pior.
No caso da saúde, por exemplo, a LEP consagra que os estabelecimentos penais
devem ser aparelhados para o oferecimento de atenção básica de saúde a todos os
custodiados e, em caso de inexistência dessa estrutura, deverão os presos ser atendidos
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14 Art.
3º
e
parágrafo
único
da
Lei
de
Execução
Penal.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm. Acesso em: 20 jun. 2019.
13

pela rede de saúde pública.
Todavia, o INFOPEN Mulheres 2ª edição revelou que apenas 84% das mulheres
custodiadas no Brasil estavam inseridas em presídios que possuíam estrutura mínima de
saúde40.
Mesmo sendo prevista a possibilidade de a mulher presa ser tratada nas unidades
de saúde básica, quando inexistem as condições estruturais no presídio, é notório que a
autorização de saída da custodiada, o aparelhamento de transporte e deslocamento dessa
mulher até aunidade de pronto atendimento (UPA) mais próxima, a disponibilidade de
vaga na rede pública e a logística como um todo dificultam o acesso dessa mulher ao
tratamento necessário.
De outro lado, outra questão preocupante comumente identificada nos espaços
de prisão feminina são os números alarmantes acerca das vítimas de doenças sexualmente
transmissíveis. Nesse contexto, o INFOPEN Mulheres 2ª edição mostrou que (2018, p.
63):
Entre a população que dispunha de informação, observamos uma taxa global
de 31,0 pessoas portadoras do vírus HIV para cada grupo de mil mulheres
privadas de liberdade. Em relação à sífilis, identificamos 27,7 mulheres
portadoras da doença em cada grupo de mil.

Esses números refletem que muitas mulheres já eram portadoras de doenças
como HIV e sífilis antes mesmo de adentrarem no sistema prisional, em virtude do
desconhecimento, da falta de acesso aos preservativos disponibilizados pela rede pública,
ausência de políticas públicas de prevenção, histórico de violências e explorações sexuais
sofridas, relacionamentos abusivos, dentre outros.
Muitas desconheciam o fato de portarem essas doenças e aquelas que estavam
tratando fora dos presídios, quando vão presas, são obrigadas a interromper o tratamento,
em virtude das condições precárias narradas anteriormente.
Todo esse cenário faz com que a taxa de mortalidade dentro dos presídios
femininos também seja alta. No tocante aos suicídios, por exemplo, “os dados permitem
estimar que as chances de uma mulher se suicidar são até 20 vezes maiores entre a
população prisional, quando comparada à população brasileira total”.41 Isso porque a
insatisfação, o abandono e as condições precárias de sobrevivência contribuem para que
BRASIL. Levantamento nacional de informações penitenciárias INFOPEN Mulheres. 2. ed. Brasília:
Ministério da Justiça e Segurança Pública. Departamento Penitenciário Nacional, 2017. Tabela 21.
Disponível
em:
<http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopenmulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2019.
16 BRASIL. Levantamento nacional de informações penitenciárias INFOPEN Mulheres. 2. ed. Brasília:
Ministério da Justiça e Segurança Pública. Departamento Penitenciário Nacional, 2017. Figura 7.
Disponível
em:
<http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopenmulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2019.
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essas mulheres percam a vontade de viver e, sem tratamento adequado, muitas vezes
estejam subjugadas à depressão.
No caso da educação, apenas 25% das mulheres presas estão envolvidas em
algum tipo de atividade de ensino escolar ou suplementar42. Mesmo a LEP dispondo
acerca do instituto da remição43, verificou-se que apenas 4% das mulheres encontram-se
envolvidas em atividades de leitura ou esporte.
Concernente ao direito ao trabalho, apenas 24% das presas em âmbito nacional
exercem alguma forma de labor, interno ou externo ao presídio.
Importante ressaltar ainda que a Lei de Execução Penal também prevê outros
direitos como o de receber visitas semanais, o de poder amamentar seus filhos durante o
período lactante, o de poder colocar os filhos nas creches públicas dentro dos presídios,
para que seja possível maior convivência familiar.
Todavia, o que se verifica é que além de as penitenciárias não oferecerem local
específico de visitação e/ou visita íntima, as presidiárias são muito menos visitadas dos
que os homens presos nas mesmas condições. Essa situação decorre do fato de que essas
mulheres são, na maioria das vezes, abandonadas pelos familiares, pelos mesmos motivos
elencados durante toda a exposição dessa pesquisa: discriminação, machismo e opressão.
Ademais, nas cadeias públicas o exercício da maternidade é um direito
inexistente, na medida em que não há celas especiais para as mulheres gestantes e/ou
lactantes com objetivo de oferecer uma condição mínima de saúde para a mãe e o bebê.
Outra supressão de direitos é marcada pelo fato de que apenas 3% dos presídios
que abrigam mulheres contam com creches para crianças e, mesmo quando existem, a
capacidade física e estrutural é muito inferior à necessidade das mães.
Assim, fica evidente que,além de todas as formas de discriminações que as
mulheres inseridas no cárcere sofrem diariamente, seus poucos direitos assegurados pela
Constituição Federal e pela Lei de Execução Penal não são efetivos e não lhes são
oferecidas condições estruturais que lhes possibilitem exercê-los.
Dessa forma, verifica-se que os presídios femininos são por excelência espaços
opressores que reproduzem as relações sociais dos sexos e colaboram para a
invisibilidade da mulher no contexto social.
8 – Considerações Finais
BRASIL. Levantamento nacional de informações penitenciárias INFOPEN Mulheres. 2. ed. Brasília:
Ministério da Justiça e Segurança Pública. Departamento Penitenciário Nacional, 2017. Tabela 26.
Disponível
em:
<http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopenmulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2019.
18 Instituto previsto no art. 126 da Lei de Execução Penal, em que, conforme o preso estuda, trabalha e/ou
lê livros, tem a pena remida.
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As funções socialmente determinadas às mulheres, fundamentadas na ideologia
do patriarcado, desde os primórdios da construção da unidade família, anulou a
construção social da mulher, tornando-a invisívelno contexto social.
Embora as mulheres tenham conquistado muitos direitos ao longo da história,
muitos são os estigmas, sob uma perspectiva de gênero, a serem vencidos, principalmente
no que diz respeito à criminalidade feminina.
O patriarcado, aliado ao capitalismo, enquanto viés ideológico de dominação,
permanece enraizado na sociedade e faz com que o homem esteja sempre ocupando lugar
de privilégio em detrimento da mulher, tornando-a sujeito vulnerável das mais variadas
formas de exploração, desde a divisão sexual do trabalho à seletividade da justiça
criminal que julga de forma discriminatória as mulheres, pautada em estereótipos de
gênero.
Nesse sentido, o objetivo maior desse estudo é despertar um olhar crítico para as
questões sociais de invisibilidade das mulheres e como as interferências do patriarcado
contribuem na ascensão da população carcerária feminina.
A realidade social retratada neste trabalho revela ser necessário que as questões
de gênero referentes ao sistema carcerário sejam tratadas com prioridade, tendo em vista
os efeitos negativos que decorrem do aumento da criminalidade feminina no Brasil.
É necessário também que a comunidade científica e a sociedade produzam
meios objetivos para a ruptura da seletividade da justiça criminal, no intuito de alcançar
uma justiça igualitária e democrática para as mulheres, que se afaste de uma vez por
todas dos julgamentos baseados no ideário social.
Dessa forma, as amarras do poder patriarcal perderão forças quando a sociedade
conceber que a igualdade propriamente dita deve ser um objetivo comum e só será
alcançado quando as questões étnicas, de gênero e de classe social forem superiores ao
poder hegemônico do capital.
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RESUMO: O estudo do Direito Humano à Alimentação Adequada, como uma expressão
multidimensional, compreende muito além da simples concepção de fornecer alimentos,
disponibilidade de alimento em quantidade e qualidade suficientes para satisfazer as
necessidades dietéticas das pessoas, bem como a acessibilidade racional ao alimento de
forma sustentável com vista a não interferir em outros direitos humanos. Sendo o DHAA
elementar à condição da vida humana negá-lo seria a inibição da própria dignidade da
pessoa.A partir dessa análise prévia, justifica-se a origem deste trabalho, não apenas pela
importância para a ciência jurídica como também às demais áreas, no âmbito das políticas
públicas e sociais. Pela grande amplitude do tema, observar-se-á o viés do fenômeno da
pobreza, traçando-se uma perspectiva jurídica sobre a possibilidade de sua demanda
perante o PoderJudiciário, a fim de que o Estado o promova devidamente.
Palavras-chaves: Direito Humano à alimentação Adequada; Pobreza; Políticas Públicas;
Poder Judiciário.
ABSTRACT:The study of the Human Right to Adequate Food , as a multidimensional
expression, comprises far beyond the simple concept of providing food , availability of
food in sufficient quantity and quality to satisfy the dietary needs of people as well as the
reasonable accessibility to the sustainable food in order not to interfere with other human
rights. Being the DHAA elementary to the condition of human life deny it would be the
inhibition of dignity of the person. Based on this preliminary analysis , justified the origin
of this work, not only by the importance to the legal science as well as to other areas
within public and social policies. The great breadth of the subject , will be observed the
bias of the poverty phenomenon , drawing a legal perspective on the possibility of its
application before the Judiciary in order that the state promotes the properly.
Keywords: human right to adequate food ; poverty; Public Policy; Judiciary.
INTRODUÇÃO
O século XXI trouxe consigo uma imensidão de novos direitos. Dentre essas
novas tutelas jurídicas, o direito à alimentação ganhou importante destaque,
primeiramente com a Constituição Federal de 1988 e posteriormente com a Lei Orgânica
de Segurança Alimentar e Nutricional – LOSAN, em 2006.
Contudo, o “Direito Humano à Alimentação Adequada – DHAA”, apesar de

previsto desde 1948 na Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi inserido na
Constituição Federal apenas no ano de 2010, tipificado como um dos direitos sociais
estampados no caput do artigo 6° da Constituição Federal Brasileira:
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e
à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 2010)

O estudo do DHAA, como uma expressão multidimensional, compreende muito
além da simples concepção de fornecer alimentos, disponibilidade de alimento em
quantidade e qualidade suficientes para satisfazer as necessidades dietéticas das pessoas,
bem como a acessibilidade racional ao alimento de forma sustentável com vista a não
interferir em outros direitos humanos. Sendo o DHAA elementar à condição da vida
humana negá-lo seria a inibição da própria dignidade da pessoa.
A partir dessa análise prévia do DHAA, justifica-se a origem deste trabalho, não
apenas pela importância para a ciência jurídica como também às demais áreas, no âmbito
das políticas públicas e sociais. Pela grande amplitude do tema, observar-se-á o viés do
fenômeno da pobreza, traçando-se uma perspectiva jurídica sobre a possibilidade de sua
demanda perante o Poder Judiciário, a fim de que o Estado o promova devidamente.
Com o surgimento de novos direitos, como o DHAA, a atuação do Poder
Judiciário, na sociedade brasileira contemporânea, ganhou contornos cada vez mais
compatíveis com os anseios e as realidades sociais existentes. Após a Constituição
Federal de 1988, os direitos fundamentais, sejam eles individuais, transindividuais,
coletivos ou difusos, receberam uma proteção grandiosa, jamais vista nas Constituições
anteriores.
Talvez pelo fato da restauração da democracia no País, após anos de governos
baseados no regime ditatorial, os quais suprimiram, relegaram e desrespeitaram direitos
inerentes à natureza humana, a nova ordem constitucional tratou com relevância os
direitos essenciais à pessoa, tratada de maneira isolada ou como coletividade,
resguardando e buscando efetivar, diuturnamente, o Estado Democrático de Direito.
Numa retrospectiva histórica, o Estado, vislumbrado de maneira global, num
primeiro momento revestiu-se de caráter puramente avesso a qualquer tipo de ingerência
nas esferas econômica e social, fase conhecida como Liberal. Momentos depois, passou a
atuar de forma bastante ativa na sociedade, formulando e colocando em prática as
políticas prestacionais, conhecia-se, então, o Estado Social.
Aproximando-se dos dias atuais, um novo modo de conceber o Estado emergia
de ideias políticas contemporâneas. Intitulado Estado Democrático de Direito, o novo

modelo previu a sujeição dos cidadãos ao império da ordem jurídica emanada do próprio
povo, ainda que através de representantes, e a concretização dos direitos tidos como
fundamentais, ou seja, sua efetivação material.
A feição desenvolvida por Montesquieu em sua obra O espírito das leis, na qual
é concebida a tripartição de Poderes, foi a adotada por grande parte dos Estados
modernos, inclusive pelo Brasil.
Segundo tal teoria, identifica-se o exercício de três funções estatais, cada uma
delas intimamente conectadas a três órgãos distintos e autônomos entre si. Assim, cada
órgão exerceria somente a função típica a ele destinada, sem poder penetrar na atuação
dos demais órgãos. É nesse ponto que entra o conteúdo a ser debatido no presente
trabalho, com o objetivo de verificar a possibilidade de o Poder Judiciário controlar as
políticas públicas desenvolvidas pelo Estado, por meio dos demais Poderes – Executivo e
Legislativo –, subsidiado pelo ideal de aplicação concreta dos direitos fundamentais
previstos na Carta Maior.
1 POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL
1.1. Conceituação, surgimento e utilização
O conceito de política pública, tal como se vê atualmente, passou por um
processo evolutivo de formulações científicas, sempre ligadas à ideia de intervenção do
Estado no âmbito social. Um dos autores que mais contribuíram para a formação basilar
do conceito de política pública foi Ronald Dworkin. Segundo ele, o sentido mais
adequado para a expressão estaria associado às metas da Administração Pública, isto é,
aos objetivos e diretrizes sociais a serem desenvolvidos e executados pelo Estado.44
Pela formulação de Dworkin, percebe-se que o Estado ali considerado tem os
moldes do Estado de Bem-Estar Social (Welfare State), o chamado Estado-providência.
No entanto, para melhor ser entendida a conceituação do objeto desta pesquisa, mister se
faz um breve relato histórico de como e quando o Estado passou a realizar ingerências no
seio social, com vistas a garantir melhor qualidade de vida aos cidadãos.
Conforme explanado na introdução, logo após a Era Absolutista, verifica-se que
o Estado, visto aqui de uma forma global, assumiu feições extremas no que concerne à
possibilidade de intervenção estatal no seio social. Primeiramente, revestiu-se de caráter
puramente avesso a qualquer tipo de ingerência nas esferas econômica e social, tratando
apenas de salvaguardar as liberdades individuais. Surgia o chamado Estado Liberal.
Após, passou o Estado a atuar de forma bastante ativa na sociedade, formulando
e executando políticas prestacionais em vários campos que por muito tempo não
44
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conheceram qualquer ação estatal, como é o caso da saúde, educação, moradia, entre
outros. Nascia o Estado Social, baseado na intervenção da Administração Pública nas
áreas deficientes da comunidade, com o intuito de reconhecer e legitimar direitos sociais
à população.
O surgimento desse novo modo jurídico de ser do Estado não emergiu sem que
houvesse causas concretas de descontentamento da sociedade com o liberalismo. O
sistema liberal dava privilégios somente a uma parcela da população, aprofundando,
paulatinamente, o abismo social entre classes. Vários Estados modernos, já no início do
século XX, editavam Constituições preocupadas com a situação então vivida.
O Estado adquiriu uma feição social, propiciando aos indivíduos prestações
positivas, com vistas a fomentar a efetivação da justiça social. Em outras palavras,
buscou promover o desaparecimento das desigualdades advindas do passado e
intensificadas durante o ápice do Estado Liberal.
É nesse momento de transição que surgem os direitos sociais, voltados, num
primeiro momento, aos trabalhadores, abrindo espaço para, mais tarde, os cidadãos
adquirirem legitimidade para exigir do Estado determinadas prestações positivas: o
direito à saúde, educação, lazer e outros.
Para finalizar a discussão relativa ao conceito de políticas públicas, sintetiza
Eduardo Appio:
As políticas públicas podem ser conceituadas (...) como instrumentos de
execução de programas políticos baseados na intervenção estatal na sociedade
com a finalidade de assegurar igualdade de oportunidades aos cidadãos, tendo
por escopo assegurar as condições materiais de uma existência digna a todos
os cidadãos.45

1.2. Direitos fundamentais sociais
A Constituição de um Estado possui normas das mais variadas matizes. Algumas
instituem a organização do poder político, outras traçam os fins públicos a serem
alcançados e, ainda, existem aquelas que fixam os direitos fundamentais dos indivíduos
que vivem sob a tutela constitucional.
Ater-se-á este estudo àquelas normas constitucionais definidoras de direitos,
precipuamente, os direitos fundamentais sociais, tendo em vista que são estes os
definidores das prestações positivas estatais.
No Brasil, os direitos sociais foram inicialmente introduzidos na Constituição de
1934. No entanto, a efetividade dos direitos sociais constitui um objetivo ainda a ser
perseguido. Por esse motivo, embora se entenda a importância crescente do discurso pela
45
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efetivação dos direitos fundamentais, vemos que a doutrina muitas vezes se afasta da
realidade, ou melhor, ainda não se realizam, na prática, os direitos em toda sua plenitude
e, no que toca aos direitos sociais, a inefetividade faz perpetuarem-se as desigualdades
que justificaram o aparecimento desses direitos.
Tem-se como parâmetro neste estudo o conceito de direitos sociais dado por
Robert Alexy:
Os direitos a prestações em sentido estrito (direitos sociais fundamentais) são
direitos do indivíduo frente ao Estado a algo que – se o indivíduo possuísse
meios financeiros suficientes e se encontrasse no mercado uma oferta
suficiente – poderia obter também de particulares.46

Analisando-se a explanação de Alexy, percebe-se que o objeto destes direitos
são, principalmente, condutas positivas do Estado, realizadas de maneira concreta, com
natureza fática. Destarte, os direitos sociais necessitam da criação de prestações que
constituem seu próprio objeto. O real fundamento das políticas públicas é a realização da
igualdade material, ou, pelo menos, a busca de sua efetivação.
Ainda considerando as explanações de Alexy, encontram-se em sua doutrina
alguns posicionamentos pró e contra os direitos fundamentais sociais, conforme a seguir
sintetizado.47
O argumento primordial favorável aos direitos fundamentais sociais é baseado
na liberdade e sustenta-se em duas linhas.
A primeira prevê que a liberdade jurídica para fazer ou omitir algo sem a
presença da liberdade real, carece de todo valor. A liberdade só é fática a partir do
momento em que os titulares possuem as condições para seu exercício, ou seja, os bens
materiais e imateriais pressupostos da autodeterminação.
A segunda tese diz que sob as condições da moderna sociedade industrial, a
liberdade fática de um grande número de titulares de direitos fundamentais não encontra
substrato material em um esquema societário dominado por eles, mas depende
essencialmente de intervenções estatais.
Para completar o argumento da liberdade, é preciso responder por que a
liberdade fática tem de ser assegurada fundamentalmente, e isso é empiricamente
extraído da realidade social. Para aqueles que se encontram sem o gozo de um mínimo
existencial é mais importante superar tal situação do que se utilizar das liberdades
jurídicas, que, em virtude de sua situação deficitária, não lhes afiguram palpáveis,
convertendo-se em abstrações desprovidas de funcionalidade prática. Na verdade,
tornam-se mero simbolismo.
46
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Sendo assim, conclui-se que conquanto o objetivo dos direitos fundamentais seja
a possibilidade de que a personalidade humana se desenvolva livremente, os mesmos
direitos apontam também para as liberdades fáticas, ou seja, devem assegurar também os
pressupostos de uso das liberdades jurídicas e, portanto, são normatizações não só do
poder fazer jurídico, mas também do poder atuar realmente. Esses argumentos encontram
respaldo nos Princípios do Estado Social e da Igualdade.
Há, por outro lado, os argumentos contrários aos direitos fundamentais sociais,
baseados principalmente na afirmação de que os direitos sociais são inconciliáveis com
normas constitucionais materiais, ou, ao menos entram em colisão com elas. É possível
haver colisão entre os direitos sociais e direitos da liberdade. Os direitos sociais exigem
muitos custos e disto resulta que muitas vezes o Estado necessita tomar recursos dos
proprietários dos bens para distribuí-los socialmente, sem lesionar seus direitos
fundamentais. Pode ocorrer, também, colisão entre direito social e direito de liberdade de
um mesmo titular. Ainda, pode haver colisão entre direitos sociais e bens coletivos e entre
direitos sociais. No entanto, diante dos referidos conflitos, que são inerentes aos bens
tutelados constitucionalmente, notadamente no âmbito das relações sociais surgidas, outra
saída não há senão a ponderação e equilíbrio.
Comparados aos direitos individuais, que exigem do Estado uma ação negativa,
um verdadeiro não-fazer, garantindo ao cidadão possibilidade de defesa frente ao arbítrio
do poder estatal, os direitos sociais necessitam, para serem concretizados, de uma ação
positiva do ente público, utilizando-se de todos os meios materiais possíveis e de uma
política estrategicamente traçada com antecedência, sob pena de ineficiência.
Das dimensões dos direitos humanos fundamentais – englobando-se aqui os
direitos fundamentais individuais e os direitos de solidariedade – percebe-se que aqueles
que encontram maiores obstáculos à efetivação são os direitos sociais, porquanto
dependem, para sua implementação e promoção, de prestações positivas, materiais, por
parte do Estado. É certo que os direitos humanos, como um todo, sofrem de carência
crônica de efetividade, mas os direitos sociais, especialmente em razão daquela nota de
desigualdade amplamente conhecida, somente podem ser realizados através do Estado e
por meio de uma atuação prestacional que demanda, à evidência, elevados custos que
precisam ser divididos por toda a sociedade.
A Constituição Federal prevê uma gama de direitos sociais, como o direito à
saúde, à moradia, à educação, à alimentação adequada, e está no âmbito político a eleição
de meios e instrumentos para o atingimento dos fins constitucionalmente estabelecidos.
Entretanto, as políticas públicas que se referem aos direitos sociais, exatamente
porque consideram a desigualdade social, devem ter um cunho integrador e

emancipatório, vale dizer, não basta que o Estado, por meio dos instrumentos de políticas
públicas, perpetue as desigualdades que justificaram a expansão dos direitos sociais.
1.3. Do Direito Humano à Alimentação Adequada como direito fundamental
social
Até as últimas décadas do século XX, as manifestações do direito à alimentação
adequada não eram tratadas como uma exteriorização dos direitos sociais, de forma
contrária, sua conotação estava bem mais próxima da econômica do que social (TONIN,
2009).
As crises de abastecimento de alimentos, reflexos de problemas climáticos ou
mesmo estruturais do modelo de desenvolvimento econômico capitalista começaram a
despertar os governos à necessidade de um planejamento alimentar, sobretudo nos locais
de maior importação de gêneros alimentícios.
Grandes foram as discussões, especialmente no campo político, econômico e
posteriormente jurídico, das expressões soberania e segurança alimentar, pois o homem
passou a deter, por lei, o direito humano à alimentação adequada e nutricionalmente
balanceada, de forma que, os obstáculos de cunho econômico não puderam mais se opor
à concretização e efetivação do direito fundamental de ter uma boa alimentação.
Legalmente, o direito humano à alimentação é um direito fundamental previsto
desde 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, reafirmando no artigo 11 do
Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 1966, do qual o
Brasil é signatário desde 1992. Apesar de, apenas em 04 de fevereiro de 2010 ter sido o
direito à alimentação inserido na Constituição Federal Brasileira, tipificado como um dos
direitos sociais previstos no caput do artigo 6°.
ARTIGO 11 do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais: 1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda
pessoa a um nível de vida adequando para si próprio e sua família, inclusive à
alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma melhoria
continua de suas condições de vida. Os Estados Partes tomarão medidas
apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse
sentido, a importância essencial da cooperação internacional fundada no livre
consentimento. 2. Os Estados Partes do presente Pacto, reconhecendo o direito
fundamental de toda pessoa de estar protegida contra a fome, adotarão,
individualmente e mediante cooperação internacional, as medidas, inclusive
programas concretos, que se façam necessárias para: a) Melhorar os métodos
de produção, conservação e distribuição de gêneros alimentícios pela plena
utilização dos conhecimentos técnicos e científicos, pela difusão de princípios
de educação nutricional e pelo aperfeiçoamento ou reforma dos regimes
agrários, de maneira que se assegurem a exploração e a utilização mais eficazes
dos recursos naturais; b) Assegurar uma repartição eqüitativa (SIC) dos
recursos alimentícios mundiais em relação às necessidades, levando-se em
conta os problemas tanto dos países importadores quanto dos exportadores de
gêneros alimentícios.

A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Lei Federal nº
11.346/2006) destina-se a tutelar o direito humano à alimentação adequada, bem como
institucionalizar a Segurança a Alimentar e Nutricional no país.
Consoante definição legal contida no artigo 2°, da Lei Orgânica de Segurança
Alimentar e Nutricional (LOSAN) o DHAA é definido como o direito de cada pessoa ter
acesso físico e econômico, ininterruptamente, à alimentação adequada ou aos meios para
obtenção destes alimentos, sem comprometer, financeiramente, a fruição de outros
direitos fundamentais, como moradia, saúde e educação
Conforme preceitua a referida legislação:
Art. 2o da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN): A
alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à
dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos
consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as
políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a
segurança alimentar e nutricional da população.

Pode-se extrair do dispositivo legal supracitado dois significados. Primeiro,
refere-se à possibilidade das pessoas se verem livres da fome e da desnutrição. Segundo,
garante à população o direito de acesso a uma alimentação adequada e sustentável.
(TONIN, 2009).
1.4. A pobreza e sua relação com a privação do direito humano à alimentação
adequada
Inicialmente sobre o termo pobreza, apresentando uma dimensão tanto
econômica, como sociológica e moral, é definido predominantemente como uma
condição de insuficiência de renda (ATKINSON, 1989).
Sendo a pobreza um fenômeno de múltiplas facetas e considerando a fome uma
expressão da privação de capacidade, física, ou social de uma pessoa, conclui-se ser esta
última uma expressão daquela.
Por outro lado, tendo em vista que é função do direito humano à alimentação
adequada promover a erradicação da fome, observa-se que sua privação constitui
limitação da própria liberdade do indivíduo, de tal forma que, aquelas pessoas que não
possuem em concreto a efetivação do DHAA são consideradas carecedoras de políticas
públicas e sociais de contenção da pobreza.
Analisando a privação do direito humano à alimentação adequada como uma
manifestação da própria pobreza, mister se faz analisar a forma como as políticas sociais
de combate à pobreza deverão ser aplicadas.
A respeito da aplicação das políticas de contenção da pobreza insta ressaltar
importantes considerações de Mauriel (2006) com severa crítica à perspectiva de

Amartya Sem (2000) argumentado que muitas vezes as políticas publicas deixam de ser
uma possibilidade de mudança na estrutura de renda e propriedade transformando-se em
uma compensação de desvantagens de capacidade, atuando de maneira objetiva em
indivíduos ou grupos de pessoas, contudo, de tal forma não se resolve o problema nem se
muda a ordem social estabelecida.
Ainda de acordo com Mauriel (2006, p. 61) nesse “novo paradigma liberal as
políticas públicas e sociais tornam-se aliadas do próprio mercado e ficam a mercê deste”
em razão dos dimensionamentos dados por Sem (2000) para a elaboração das políticas
públicas que fazem com que pareça haver uma convergência das agendas de direita e
esquerda no trato com a questão social apresentado como uma proposta de
desenvolvimento humano com aumento das liberdades.
Embora os argumentos apresentados por Mauriel encontrem-se respaldados
cientificamente, considerando a privação do direito humano à alimentação adequada
como expressão própria da pobreza é imprescindível que as políticas sociais e estatais de
combate a fome se pautem no posicionamento defendido por Sem (2000) também pela
expressão do direito à alimentação nas esferas sociais.
Se por um lado existem pessoas que morrem de fome por falta de alimentos, por
outro existem mortes de pessoas pelo uso inadequado dos alimentos, de forma que,
desvaler do fenômeno da pobreza e de sua multidimensionalidade e intraespecificidade
sobretudo no caso do DHAA é tratá-lo como contraposto da riqueza o que não é uma
verdade.
Não é suficiente apenas promover a distribuição de renda, embora também seja
importante para erradicação da pobreza, deve-se redefinir coletivamente valores e
práticas sociais, bem como critérios de justiça social, políticas amplas e intersetoriais que
abranjam e combatam, de maneira convergente, todos os condicionantes da pobreza em
cada contexto específico, inclusive na promoção do direito humano à alimentação
adequada.
Assim, no contexto específico do Direito Humano à Alimentação Adequada
resta evidente que a mera distribuição de renda para indivíduos que sofrem fome não é
suficiente, uma vez que, a multidimensionalidade do DHAA importa considerar a
complexidade desse direito e sua íntima relação com outros campos que direta ou
indiretamente são essenciais para a efetivação desse direito.
De forma sucinta, o ponto principal não é a forma como surgem os meios para se
efetivar uma vida digna às pessoas, mas sim a funcionalidade das estratégias focalizadas
ou universais para exercerem efeitos sobre a pobreza de maneira a conferir capacidades
bastantes aos indivíduos.

1.5. A justiciabilidade dos direitos sociais.
É necessário reconhecer a justiciabilidade dos direitos sociais, entendida como a
possibilidade de reclamar perante um juiz ou Tribunal de Justiça o cumprimento ao
menos de alguma das obrigações que derivam do direito.
No âmbito interno do Estado brasileiro e em virtude da previsão constitucional
dos direitos sociais, inviável não aceitar sua força normativa. O reconhecimento da carga
normativa dos direitos sociais, todavia, é insuficiente para admissão de sua
justiciabilidade, porquanto o que qualificará a existência de um direito social como um
direito pleno não é simplesmente a conduta cumprida pelo Estado, senão a existência de
algum poder político para atuar do titular do direito em caso de não cumprimento da
obrigação devida.
Acrescente-se que a carga programática vinculada aos direitos sociais não lhes
retira a dimensão atributiva do direito de exigência por parte dos titulares.
Como ensina Fabiano Oldoni, os direitos sociais exigem do Poder Público, em
primeira mão, uma prestação, uma oferta ao cidadão, mas a obrigação estatal não termina
aí, devendo esta prestação ser eficiente, suficiente e, sobretudo, pontual, sob pena de não
suprir as necessidades do ser humano e, em consequência, não amenizar a desigualdade
social.48
Se os direitos individuais visam garantir ao cidadão um direito de igualdade
frente ao Estado, os direitos sociais possuem o escopo de diminuir as desigualdades
presentes no seio comunitário. Assim, a desigualdade é o fato indicador da necessidade
de atuação estatal. Esta ação, voltada para o grupo de pessoas necessitadas, é, antes de
tudo, um reconhecimento das discrepâncias existentes na sociedade, cujo objetivo é
conferir-lhes condições básicas para uma vida digna.
É certo que o Estado, através dos direitos sociais prestacionais, dificilmente
conseguirá extinguir a pobreza, condição até inerente ao sistema econômico capitalista,
mas deve proporcionar às classes menos favorecidas o mínimo de dignidade, tornando
um pouco mais brandas as dificuldades sociais enfrentadas por elas. E é através das
políticas públicas que o Estado compromete-se em agir e constituir um plano de metas.
Porém, diuturnamente, observa-se que o Estado se omite na concretização das
políticas públicas, quando, então, a efetivação dos direitos fundamentais sociais acaba
sendo procurada através da intervenção do Poder Judiciário, ou seja, a judicialização
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desses direitos é colocada em prática de maneira crescente.
2. A TUTELA DA FORMULAÇÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
PELO PODER JUDICIÁRIO
2.1. Argumentos prós e contras ao controle judicial de políticas públicas
O controle judicial das políticas públicas pode acontecer em três momentos
distintos, quais sejam, na sua formulação, execução ou avaliação, tendo, respectivamente,
caráter preventivo, concomitante ou sucessivo à implementação dos programas públicos
sociais ou econômicos.49
Quanto ao caráter sucessivo, ou seja, em relação à avaliação judicial das
políticas públicas, pode-se dizer que não representa uma novidade no contexto brasileiro,
uma vez que já é realizado através do controle de legalidade e legitimidade de atos
administrativos, precipuamente por meio da aplicação da Lei nº 8.429/92 (Lei de
Improbidade Administrativa), do julgamento de Ações Civis Públicas e Ações Populares,
bem como através da utilização dos meios repressivos penais. Outrossim, existem
também instrumentos correlatos ao controle exercido pelo Congresso Nacional, com o
auxílio dos Tribunais de Contas, visando garantir a própria credibilidade e aceitação do
usuário contribuinte das políticas públicas a serem implementadas pelo governo, tendo
em vista que, atualmente, o cidadão preocupa-se cada vez mais com a gestão de seus
interesses confiados aos gestores.
Sem olvidar a importância do controle sucessivo retrocitado, mas pela ausência
de grandes contestações jurídicas a respeito de sua possibilidade, o presente estudo
concentra-se na análise da insurgência judicial nas duas primeiras fases de
implementação dos direitos sociais, quais sejam, a formulação e execução das políticas
públicas.
As políticas públicas no Brasil se concretizam em dois âmbitos, a saber, políticas
de natureza social e de natureza econômica, ambas com um sentido complementar e com
um escopo unitário, qual seja, de impulsionar o desenvolvimento estatal, atrelado à
melhoria das condições de vida de todos os cidadãos. Neste estudo, ater-se-á à análise das
políticas públicas de cunho social, observando-se e discutindo-se a forma a partir da qual
os governos eleitos distribuirão bens sociais fundamentais, como educação e saúde
pública. Tal análise permeia os princípios da própria democracia, pois, em última análise,
juízes não-eleitos limitariam a vontade de representantes escolhidos pela população.
A intensificação do processo de exclusão social torna cada vez mais vulnerável a
49
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democracia, razão por que o controle judicial das políticas públicas constitui-se elemento
indispensável de estabilização das relações sociais, tendo em vista que o baixo poder
aquisitivo das pessoas nos países periféricos, aliado ao apego na cultura do consumismo
propagada pela globalização, são os ingredientes básicos de contestação da legitimidade
das instituições democráticas e do próprio Estado de Direito.
Não obstante a defesa da judicialização da política como parte de uma nova
concepção do princípio da separação dos poderes, são muitos os argumentos contrários ao
controle judicial de políticas públicas. Destacam-se a ausência de legitimidade do Poder
Judiciário frente ao princípio majoritário e a própria concepção clássica do princípio da
separação de poderes, bem como outros argumentos, tais como: a inexistência de controle
judicial sobre a discricionariedade administrativa, as prioridades orçamentárias e a
reserva do possível.
2.2. A Legitimidade do Poder Judiciário
A jurisdição, com a sua particularidade de ser inercial, somente pode agir se
provocada e, por via de consequência, se constatar o descumprimento de algum dever
estatal, uma vez que reconhecemos a justiciabilidade dos direitos sociais e o poder de
exigi-los, por parte de seus titulares. Paralelamente, existe a liberdade de conformação do
legislador diante das normas constitucionais de textura aberta e vaga para, mediante a
interpretação do texto da norma, extrair qual o sentido que será atendido pela política
pública.
Ultrapassando as margens de conformação ou diante de omissões, cabe ao Poder
Judiciário, observadas as instâncias estruturalmente estabelecidas, o controle da atuação
estatal, mormente diante da violação de direitos fundamentais. Reforça-se a legitimidade
do Poder Judiciário em razão de constituírem os direitos fundamentais categoria de
direitos contramajoritários, sendo aquele poder estatal o último abrigo dos indivíduos ou
dos grupos em face de violações porventura sofridas. A própria manutenção da
democracia, como regime adequado à convivência social e existência digna pelo respeito
aos direitos fundamentais do homem, é ameaçada pela inefetividade dos direitos sociais,
o que poderá conduzir à supressão da própria liberdade.
O argumento de que o Judiciário não possui legitimidade e competência para
adentrar na análise do mérito administrativo e fornecer solução para questões políticas é
bastante recorrente. Tal argumento é fortemente informado pela doutrina clássica da
separação dos poderes e serve como álibi para a maioria das decisões judiciais
denegatórias da efetivação de direitos fundamentais, sob o argumento da necessidade de

norma infraconstitucional que disponha, inclusive sobre os recursos financeiros a serem
despendidos, para que direitos garantidos constitucionalmente aos cidadãos sejam por
eles usufruídos.
Tal posicionamento não pode se sustentar em um Estado Democrático de
Direito, pois coloca as normas fundamentais, os direitos constitucionalmente garantidos,
sob a disposição do Poder Legislativo, que pode não editar a norma infraconstitucional, e
do Poder Executivo, que pode, também, não propor projeto de lei nesse sentido ou não
executar o que tenha sido legislado. Por outro lado, é inegável o aspecto político do Poder
Judiciário, até porque seus membros nada mais são do que representantes do povo
mediante seleção por meios técnicos. Conforme as palavras de Zaffaroni:
(…)nem tudo que provém do voto popular é necessariamente democrático; em
contrapartida, uma instituição é democrática quando seja funcional para o
sistema democrático, quer dizer, quando seja necessária para sua continuidade,
como ocorre com o Judiciário.50

De fato a legitimidade do Poder Judiciário deriva da Constituição, que
fundamenta
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edição

constitui

um

imperativo constitucional. A efetividade
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constitucionais é dever de todos os poderes constituídos. Se o legislador não edita a
norma infraconstitucional para a efetivação de direitos sociais, há lesão a direito. Nestes
casos, o Judiciário pode concretizar o direito de forma direta, sem precisar de norma
infraconstitucional, como foi o caso da conquista dos portadores de HIV/AIDS, que,
antes do surgimento da legislação que lhes garantiu tratamento custeado pelo Estado,
tiveram o direito efetivado pelo Judiciário, nos casos concretos que chegaram aos
Tribunais, o que forçou a colocação do problema na agenda política resultando, anos mais
tarde, na edição da legislação pertinente, como por exemplo a Lei 9.313/96, que dispõe
sobre a distribuição gratuita de medicamentos aos portadores do HIV/AIDS.
A reiteração de decisões judiciais reconhecendo a inobservância dos direitos
sociais, bem como a insuficiência e a omissão dos poderes públicos na formulação de
políticas públicas, o que tem gerado reflexos orçamentários consideráveis, sobrelevam a
vantagem inegável de trazer o problema à pauta política e conduzir à reformulação das
políticas púbicas insuficientes e à criação de outras, principalmente naquelas searas em
que o Poder Público mantinha-se inconstitucionalmente omisso. Em outras palavras, o
Poder Judiciário acaba por tornar-se o polo irradiador dos anseios sociais e uma das
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gêneses das políticas públicas sociais.51
2.3. A Teoria da separação dos poderes
A possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na esfera das políticas
públicas também é contestada pelo argumento de que tal ingerência jurisdicional violaria
o princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal 52
A separação dos Poderes se assenta na especialização das funções do Estado e
não proíbe o exercício, de forma excepcional, de uma determinada função por órgão nãoespecializado, desde que compatível com sua atividade-fim. Ora, é da própria natureza do
Poder Judiciário, intervir sobre o exercício das atividades realizadas pelos demais
Poderes, uma vez que é responsável por verificar a compatibilidade destas atividades com
os mandamentos constitucionais.
Sabe-se que modernamente o princípio da separação dos poderes não é
encarado de forma tão radical a ensejar a total ausência de controle por parte do Poder
Judiciário, notadamente quando esse poder interfere no sentido de que o Poder Executivo
implemente políticas públicas que objetivem concretizar direitos sociais garantidos
constitucionalmente, em principal aqueles direitos exigidos por “um padrão mínimo
social”.
2.4. A Teoria da Reserva do Possível x o Mínimo Existencial
Outros argumentos bastante comuns que são colocados como óbice à atuação
judicial na seara da concretização de direitos sociais são as prioridades orçamentárias e a
reserva do possível. De acordo com esses argumentos, a falta de previsão orçamentária ou
a insuficiência de recursos seriam limites intransponíveis a impedir o Judiciário a efetivar
direitos sociais prestacionais por meio das suas decisões. No tocante à ausência de
dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual como limite à execução pela
Administração Pública das decisões judiciais, há um conflito entre o princípio da
legalidade da despesa pública e o princípio da sujeição da Administração às decisões do
Poder Judiciário. No entanto, acredita-se, principalmente em matéria de concretização de
direitos fundamentais, ser imperiosa a prevalência da autoridade da decisão judicial sobre
o princípio da legalidade da despesa pública.
Quanto à escassez de recursos, ou a Teoria da Reserva do Possível, que entende
51
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que a construção de direitos subjetivos à prestação material de serviços públicos pelo
Estado está sujeita à condição de disponibilidade dos respectivos recursos, entende-se que
nada mais justo, em um estado de carga tributária pesada, como é o Brasil, do que,
quando os recursos se mostrarem insuficientes, deve-se retirá-los de outros campos de
atuaçãoestatal (fomento econômico, serviço de dívida etc.), onde a essencialidade dos
direitos não se mostra tão palpitante como nos direitos sociais necessários para a
preservação da dignidade humana.53
Os princípios fundantes da República Federativa do Brasil repousam na
positivação constitucional de normas que tutelam as garantias de proteção da dignidade
do ser humano (art. 1º, inc. III CF/88), onde se constituem como principais objetivos da
nossa república, dentre outros os de “construir uma sociedade livre, justa e solidária” e
“erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”
(art. 3º, CF/88)
A partir de tais prioridades eleitas pelo povo brasileiro ao fundarem a recente
democracia, caberá, através do Poder Legislativo, no exercício de sua prerrogativa de
editar leis, e a ao Poder Executivo, no exercício de sua prerrogativa de executar e
implementar concretamente tais leis, formularem políticas públicas com o fito de
tornarem exequíveis as diretrizes constitucionais, com uma atuação positiva do estado na
busca da concretização dos direitos de segunda geração, notadamente no que diz respeito
aos direitos sociais.
2.5. A importância do controle jurisdicional para a concretização dos direitos sociais
Surge no cenário a importância do Poder Judiciário, cuja função precípua é
guardar e pugnar pela aplicação das normas constitucionais.
Todavia, como se sabe, esse poder não tem a função típica de editar normas,
tampouco de executá-las na persecução da efetivação das políticas públicas, a cargo do
Poder Executivo, que elegerá as suas prioridades políticas no sentido de implementar
através da sua atuação a melhoria das condições econômicas, sociais e culturais do povo.
Pois bem, a atuação do poder público se exerce através da prática de atos e
deliberações marcadas pela discricionariedade, cabendo ao governo escolher as suas
prioridades dentro da conveniência e oportunidade que melhor lhe parecerem. Em termos
de políticas públicas, estas se caracterizam, conforme já foi dito, como o instrumento de
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ação governamental através de programas que estabelecem metas a serem alcançadas
procurando principalmente a concretização dos direitos sociais, onde são traçadas
diretrizes a serem implementadas.
Posto isto, percebe-se que no conceito de políticas estão presentes um conjunto
de normas e atos que tendem à realização de um determinado objetivo. Desiderato esse
que deverá guardar compatibilidade em última instância com a vontade do constituinte de
1988, que estabeleceu como prioridades a realização de direitos sociais, econômicos e
culturais cuja teleologia primeira é a de garantir a dignidade da população.
Desta forma, deve-se inferir que ao Poder Judiciário, como legítimo guardião
para o cumprimento da Constituição Federal e fiel aos desideratos da realização da
vontade do povo brasileiro, cabe o controle da constitucionalidade dos atos e omissões do
poder público quando da escolha dos meios para a realização dos seus objetivos, podendo
interferir, proferindo decisões que venham incrementar a concretização dos objetivos
estatuídos na Carta Política.
Não deve esta intervenção judicial, ou, como denominam os teóricos do direito,
não deve a tutela judicial das políticas públicas ser vista como uma intromissão no poder
discricionário da Administração Pública, considerando que esse poder não tem
características de intangibilidade ou insindicabilidade, porquanto por mais liberdade que
o administrador tenha na prática de gestões, os seus atos estarão sempre sujeitos a um
controle jurisdicional, quando incompatíveis com princípios ou regras que emanam da
Lei Fundamental.54
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo científico visou, em síntese, relacionar o fenômeno da pobreza
com o direito humano à alimentação adequada – DHAA, bem como discorrer sobre sua
relação com a tutela judicial das políticas públicas, asseverando sua importância para a
efetivação dos direitos sociais sonegados.
Levando em consideração o método de Sem (2000), segundo o qual a pobreza
pode ser compreendida como uma privação das capacidades básicas de um indivíduo, e
não apenas como uma renda inferior expressa em um patamar preestabelecido, é possível
compreender a privação de um direito humano como uma expressão da própria pobreza.
Em outras palavras, aquelas pessoas que não possam exercer as liberdades humanas que
lhe são inerentes, em especial a de poder se alimentar de forma adequada e saudável, são
consideradas pobres e portanto demandam especial atenção pelo Estado e sociedade.
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Também o DHAA não é unidimensionalmente dado, e nem poderia ser, haja
vista que a alimentação, antes de ser um direito, é um fator que assume as mais diversas
características e peculiaridades, a começar pelas especificidades de cada grupo social,
sobretudo no Brasil, quanto às suas culturas de alimentação e nutrição.
Conclui-se que a privação do direito humano à alimentação adequada é na
realidade a própria promoção do estado de pobreza, pois negar a liberdade de acesso e
concretização do direito de se alimentar adequadamente é impedir o indivíduo de usufruir
do seu direito fundamental de viver dignamente.
De forma que, a adoção da abordagem das privações de Amartya Sen ganha
relevo como forma de compreender o fenômeno da pobreza e promover efetivas políticas
públicas e sociais que ao menos amenizem os efeitos da pobreza, sobretudo quando esta
se manifesta na privação de uma pessoa se alimentar adequada e saudavelmente.
Percebe-se que a busca da defesa e, mais do que isso, da construção de um
legítimo Estado Democrático de Direito, passa por uma atuação marcante e eficaz no que
tange à efetivação das políticas públicas concernentes às áreas que são relevantes para a
garantia da cidadania, entre elas, o acesso da população à alimentação adequada.
Nos países periféricos, onde a situação socioeconômica acarreta amplas
desigualdades sociais, com deficit de condição financeira para grande parte da população,
há de haver uma estreita vinculação entre a teoria do mínimo existencial e os direitos
fundamentais sociais. A aplicação desses direitos decorre da necessidade de dotar a
parcela da população excluída dos patamares mínimos de condições reais para o exercício
de suas capacidades.
A teoria da “reserva do possível” está condicionada pelas disponibilidades
orçamentárias, porém, os legisladores não possuem ampla liberdade de conformação.
Estão eles vinculados ao princípio da supremacia constitucional, devendo implementar os
objetivos estabelecidos na Constituição Federal por meio de formulação e execução das
políticas públicas. Caso contrário, a tutela dos direitos sociais sonegados referente à
formulação e execução das políticas públicas, assim como já ocorre em relação à fase
avaliativa, não só poderá, como deverá ser efetivada pelo Poder Judiciário.
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EIXO 3. ALTERIDADE, ESTIGMA E EDUCAÇÃO EM
DIREITOS HUMANOS
Ementa descritiva: buscando-se contribuir para formação de profissionais e
docentes de diversas áreas, a discussão desta linha de pesquisa terá como foco a
educação formal e a não-formal no campo dos direitos humanos. Neste sentido,
são objeto de análise do EIXO 3: (A) a questão das metodologias do
ensino/aprendizagem no campo dos direitos humanos, a fim de se investigar e
discutir a interdisciplinaridade e a transversalidade de conteúdos levando-se em
consideração o ambiente escolar, mas também ambientes não formais de
educação; (B) a questão de gênero, do corpo e da sexualidade que se interpõe nas
diversas ações profissionais, de modo que se importa analisar e discutir tais
práticas à luz de conceitos da ética, tais comodiversidade, alteridade,
respeito, responsabilidade; (C) o problema da tutela profissional em relação a
grupos/pessoas consideradas incapazes de autodeterminação – como é o caso de
crianças, deficientes, pacientes terminais, dependentes químicos, populações
indígenas etc. –, nestas situações de diferenças óbvias entre os sujeitos cabe
discutir temas como o estigma, o preconceito, a alteridade, o reconhecimento
da/o outra/o e o exercício da cidadania.
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RESUMO
No presente artigo desenvolvemos uma análise das retrancas das notícias e reportagens
sobre violência contra as mulheres publicadas no Jornal Diário da Manhã, no período de
2016 e 2017. As Retrancas são palavras ou expressões que identificam o assunto ou tema
a ser reportado, e funcionam como uma espécie de descritores. Este artigo deriva de uma
pesquisa desenvolvida FIC/UFG55 intitulada “A culpabilização das mulheres nas
narrativas sobre violência de gênero nos boletins de ocorrência e nos jornais diários de
Goiânia”. O objetivo geral do estudo é identificar o destaque atribuído à chamada das
matérias e o conteúdo das retrancas e, a partir desse ponto compreender a representação
da violência de gênero no jornalismo goiano. Para tanto, utilizou-se a metodologia de
análise de conteúdo, a partir de uma categorização das retrancas, buscando analisar se o
modo discursivo utilizado contribui para a reprodução de uma sociedade desigual e
sexista, que tem a violência contra mulher, como uma ação naturalmente indissociável da
sua cultura de punir, típicas da estrutura social patriarcal. Concluímos por meio da análise
de conteúdo, que as retrancas mantêm marcas ideológicas de opressão, contribuindo para
a construção de uma visão de grupo inferiorizado, que naturaliza a cultura patriarcal em
que a mulher é propriedade do homem, podendo dispor de seu corpo e de sua vida.
Acrescente-se que a mídia impressa analisada, não aborda a violência contra mulher de
tal maneira que permita um conhecimento do fenômeno da violência de gênero em suas
retrancas, quanto à violação de Direitos Humanos das Mulheres.
Palavras-chave: direitos humanos das mulheres; violência contra a mulher; jornal Diário
da Manhã; comunicação e cidadania.
ABSTRACT
This article uses content analysis as a methodology to investigate gender violence-related
outreaches in news from the daily newspaper Diário da Manhã from 2016 to 2017.
Retrancas are words or phrases that identify the subject or topic to be addressed. reported,
and function as a kind of descriptors. The general objective of the study is to identify the
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LIMA - Coordenador / Rakell Dhamarys Moreira - Integrante / / Anna Carolina Mendes Ramos - Integrante / Dayane
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contents of the booms and verify the representation of gender violence in Goiás
journalism. Thus, we conclude through content analysis that the retains keep ideological
marks of oppression, contributing to the construction of an inferior group view, which
naturalizes the patriarchal culture, in which women are the property of men, and that it
has the right to dispose of your body and life as you see fit.
Key words
Gender violence. Daily Morning Newspaper. Content analysis.
INTRODUÇÃO
Neste trabalho são verificadas as questões de gênero a partir da análise de
conteúdo de vinte e oito retrancas em notícias de violência contra mulher, veiculadas no
Jornal O Diário da Manhã do Estado de Goiás no período de 2016 a 2017. Desse modo,
objetivou-se aferir a relação entre esses vocábulos publicados pelas retrancas do jornal,
com a opressão e a violência contra a mulher, como elementos reprodutores da
desigualdade entre os gêneros.
As retrancas, no jargão jornalístico, são os descritores formados por palavras ou
expressões que aparecem nos meios impressos, antes da manchete principal. Sua função é
nomear e definir a natureza do assunto ou tema que é abordado por aquela notícia ou
reportagem. As retrancas são a primeira focalização da abordagem da notícia e revelam o
tom do tratamento e da linguagem do tema.
Por essa razão, o objetivo geral é compreender a representação que tais
referências dão à violência contra a mulher como violência de gênero, e a partir desse
ponto compreender também, a importância e os destaques atribuídos à identificação das
notícias nos conteúdos dessas retrancas.
Cabe aludir que, a pesquisa em tela justifica-se pelo potencial dos meios de
comunicação de influenciar a opinião pública como agentes sociais. Portanto, as escolhas
das expressões por meio das informações jornalísticas, assumem força política, podendo
favorecer ou não a desigualdade de gênero, bem como a invisibilização da mulher em
situações de violência, incentivando, por esta via, o preconceito, a discriminação e a
manutenção de comportamentos machistas e violentos contra as mesmas.
Este artigo deriva de uma pesquisa desenvolvida FIC/UFG intitulada “A
culpabilização das mulheres nas narrativas sobre violência de gênero nos boletins de
ocorrência e nos jornais diários de Goiânia” e parte do pressuposto de que o tratamento
linguístico dispensado pelo referido veículo às notícias de violência contra a mulher
reflete descuido com o campo de percepção de tal violência como oriunda da
desigualdade, do sexismo e do machismo, assim como revela certo descaso às questões
de gênero que envolve o tema.

Utilizou-se a metodologia de análise de conteúdo, para, a partir de uma
categorização das retrancas, analisar se o modo discursivo utilizado contribui para a
reprodução de uma sociedade desigual e sexista, que tem a violência contra mulher como
uma ação naturalmente indissociável da sua cultura de punir, típicas da estrutura social
patriarcal, que inferioriza a mulher na sua condição de gênero. E, por fim, buscou
articular os resultados com as categorias de gênero e dos Direitos Humanos das Mulheres
para posicionar a leitura dos dados no campo teórico metodológico da comunicação,
educação e cidadania.

Considerações dos elementos informativos jornalísticos e a violência
contra mulher
Ao se escrever um texto jornalístico, é necessário seguir uma ordem de elementos que
fazem com que o texto seja considerado de caráter informativo. Os principais elementos são o
título, a foto, o subtítulo, o lead (o primeiro parágrafo do texto), o corpo do texto, que esmiúça os
elementos informativos expostos no lead, o olho da notícia (abaixo do título) e a retranca. Esses
elementos precisam dialogar entre si, tendo "unidade, coerência e eficácia informativa"
(PORTAL ESCOLA DA ENERGIA).
A retranca, também conhecida como chapéu ou antetítulo, é usada como primeiro
indicativo do assunto da matéria.
Tem vários nomes. Antetítulo, sobretítulo, linha fina, título-assunto,
epígrafe e por aí vai. Qualquer que seja o batismo, o fato é que, ao
preceder o título, o chapéu serve para antecipar e territorializar a
informação central da notícia. Chapéus são sucintos, genéricos, ocupam
o espaço de uma frase, no máximo uma linha, mas frequentemente se
expressam por um único termo. Geralmente, ampliam a ideia central ou
a contextualizam. (PEREIRA JUNIOR, 2011, p.147)

Posicionada sobre o título do texto, instiga o leitor a ler o texto e contribui para reduzir a
carga de pressão sobre o título. “A utilização de um antetítulo dá liberdade ao título. Este fica
menos sobrecarregado, menos limitado, podendo ser escrito de forma mais criativa e com mais
garra” (SOUSA, 2001, p. 68). Também é usado como indicativo da posição geográfica e temporal
da notícia ou reportagem.
Uma palavra apra os antetítulos: tratam-se de uma linha de texto em
corpo muito menos destacado que o do título, e que o precede na
abertura de uma peça. O antetítulo completa o título, fornecendo
elementos preciosos para a sua inteligibilidade, já que a condensação a
que o título obriga nem sempre permite a contextualização imediata e o
enquadramento daquilo de que fala. O antetítulo retira ao título a
obrigação de dizer tudo, permitindo a utilização neste de fórmulas mais
breves, e portanto mais vigorosas e expressivas. (GRADIM, 2000, p.
54)

Para se escrever uma notícia, o jornalista passa por diferentes etapas que vão desde a
pauta, momento em que o editor determina o assunto da nova matéria, assim como sua angulação
e indicação de fontes.

A pauta pode também partir de acontecimentos recentes e de interesse público, assim
como do próprio jornalista, que precisa então defender a motivação para a escrita da notícia. Após
a definição da pauta, o jornalista então identifica e entrevista as fontes, que podem ser desde
testemunhas do acontecimento a vitimas e órgãos oficiais.
Para fabricar notícias, os jornais usam as informações em bruto que lhes
chegam através de cartas e telefonemas dos leitores; de e-mails; da
consulta a outros órgãos de comunicação social; das conferências de
imprensa; dos contactos pessoais com fontes de informação; da ronda
telefónica que alguns órgãos informativos fazem pela polícia,
bombeiros, hospitais e outras entidades; dos comunicados à imprensa
envia39 dos por diversas entidades; das pesquisas pessoais dos
jornalistas na Internet, etc. (SOUSA, 2001, p. 63)

Com as informações em mãos, o jornalista então se dedica a escrever a matéria. Como
posto anteriormente, o texto deve seguir os elementos característicos de um texto jornalístico,
além de normas gramaticais e regras de acordo com o tipo de matéria a ser escrita.
Dessa forma, evidenciamos a responsabilidade do jornalista de compreender todos os
aspectos da escrita jornalística assim como a importância da escolha de palavras utilizadas nos
elementos destaque da matéria, como a retranca, o título e o olho.
A edição de títulos e subtítulos é sustentada pela retranca, que ajuda a descrever a
conjuntura da reportagem, proporcionando uma melhor leitura e compreensão. A retranca
também repara os títulos vagos e subjetivos.
Os elementos textuais mais processados são, geralmente, os títulos
(incluindo antetítulos e subtítulos), com cerca de 50%dos leitores a
processarem-nos, os resumos de artigos com poucaslinhas em letras
com um corpo grande (as entradas), os pequenosexcertos de texto a um
corpo maior que se destacam no meio dosartigos, alguns entretítulos, as
notícias breves (um ou dois parágrafos curtos), que são lidas por cerca
de 60% dos leitores, e osprimeiros parágrafos dos textos mais longos.
Menos de 12,5% dotexto de um jornal é lido em profundidade pelos
leitores, e lido emprofundidade não significa ser lido totalmente.
(SOUSA, 2001, p. 380)

É nesse contexto que demonstramos a relevância deste artigo, pois a identificação de uma
série de notícias sobre um tema tão recorrente quanto à violência contra a mulher não deve ser
invisibilizada pela escolha de retrancas genéricas e dissonantes, trespassando localizadores
geográficos e prezando por manter a unidade de estilo e tratamento dado a acontecimentos
cotidianos e factuais.
A comunicação da notícia por elementos verbais é uma preocupação
técnica e ética, em todas as etapas do fechamento de páginas, um efeito
em “escadinha”, que vai do chapéu ao título, deste para o olho,
passando por janelas eventuais e fotos legendadas, culminando no texto.
(PEREIRA JUNIOR, 2011, p.156)

A violência se mostra por diferentes facetas e circunstâncias, e envolve atos distintos
quando se trata de crianças, idosos, negros, pessoas com deficiência, mulheres e outras minorias.
A violência que degrada a integridade das mulheres é denotada por termos como
violência doméstica, violência de gênero e violência contra a mulher. A violência de gênero pode
aparecer como violência física, psicológica, sexual, econômica e no trabalho.

A divulgação da violência contra a mulher através das mídias tende a
reforçar as desigualdades de gênero, ou seja, quando a mulher tem sua
vida exposta, esta é submetida a mais uma forma de violência, como
manchetes e fotos. (LIMA, 2001, p.14)

Para entender a designação de violência de gênero, é preciso levar em consideração o
caráter social das características atribuídas a homens e mulheres. A maioria das características
femininas e masculinas são construções culturais. São produtos da sociedade e não derivam
necessariamente da composição biológica de homens e mulheres.
Na perspectiva de Chauí:
Conceber a violência contra as mulheres como consequência de uma ideologia
que define a condição feminina como inferior à condição masculina
desembocando em desigualdades hierárquicas que se impõem por meio de
discursos masculinos sobre a mulher, os quais se direcionam, também, ao
corpo da mulher (CHAUÍ, 1985, p.47).

A violência de gênero é exercida por homens contra mulheres, na qual o gênero do
agressor e da vítima está intimamente ligado à explicação dessa violência. Assim, afeta as
mulheres pelo simples fato de serem mulheres, ou seja, é a violência perpetrada pelos homens
para manter o controle e o domínio sobre as mulheres.
A categoria gênero pressupõe a compreensão das relações estabelecidas entre os sexos na
sociedade, diferenciando entre sexo biológico e social. Enquanto o sexo biológico se refere a
diferenças anatômico-fisiológicas entre homens e mulheres, o sexo social está relacionado ao
modo como essas diferenças se comportam em diferentes sociedades ao longo da história.

Essas repetições prevalecem por meio das regras impostas às mulheres pelo
capital, além da caça às bruxas do Século XVI e XVII narradas por Federici (2017) que
originariamente, criaram-se os códigos sociais, estabelecendo-se, desde então, padrões
de condutas a serem seguidos por ambos os gêneros e reproduzidos nas gerações
seguintes como o correto, no qual se reproduziram as desigualdades de gênero, o
patriarcado, o machismo e o sexismo que produz seus resultados nos dias atuais
(FEDERICI, 2017, p. 416-418).
Em todas as culturas do mundo, as mulheres vivem em condições socialmente desiguais
em relação aos homens. Essas desigualdades adquirem diferentes manifestações e magnitudes.
Eu acredito que o sexismo é a raiz da opressão, aquela que, até e a não
ser que extirpemos, continuará a se estender nos ramos do racismo, do
ódio de classe, etarismo, competição, desastre ecológico e exploração
econômica. Isso significa, para mim, que as assim chamadas revoluções
até a data foram golpes de estado entre homens, em uma tépida tentativa
de podar os galhos, mas deixando a raiz cravada no propósito de
preservar seu próprio privilégio masculino (MORGAN, 2014, p.9).

A pergunta frequentemente feita quando há um problema de violência doméstica ou uma
disputa doméstica é o que a vítima fez para merecer a violência sofrida, como ela provocou a
violência, mas ninguém pergunta por que o homem não parou, porque não foi capaz de se
controlar. Esse é um conjunto bastante convincente de conclusões lógicas que nós, como

sociedade concluímos da ideia de violência doméstica, e de outros crimes que envolvem
principalmente mulheres como vítimas.
Essas conclusões nos levam na direção de nossa ideia coletiva de masculinidade e como
entendemos que ela funcione em relação às mulheres. Espera-se que a masculinidade seja
facilmente provocada e repasse prontamente a violência a qualquer suspeita leve o seu domínio, a
pergunta se transforma em uma questão de valor. Não do valor da masculinidade, mas do valor
das mulheres em nossa sociedade.
O feminismo faz, obviamente, parte dos direitos humanos de uma forma geral — mas
escolher uma expressão vaga como "direitos humanos" é negar a especificidade e particularidade
do problema de gênero. Seria uma maneira de fingir que as mulheres não foram excluídas ao
longo dos séculos. Seria negar que a questão de gênero tem como alvo as mulheres. Que o
problema não é ser humano, mas especificamente um ser humano do sexo feminino.
Por séculos, os seres humanos eram divididos em dois grupos, um dos quais excluía e
oprimia o outro. É no mínimo justo que a solução para esse problema esteja no reconhecimento
desse fato (ADICHIE, 2014, p.49-51).
A autora Saffioti, tendo por base a compreensão da violência contra a mulher como
expressão do patriarcado e incorporando também às suas reflexões o conceito de “gênero”,
contribuiu de forma decisiva para a definição das diversas formas de violência contra a mulher,
conforme consta abaixo:
Violência familiar - aquela que envolve membros de uma mesma família
extensa ou nuclear, levando-se em conta a consanguinidade e a afinidade.
Compreendida na violência de gênero, a violência familiar pode ocorrer no
interior do domicílio ou fora dele, embora seja mais frequente o primeiro caso.
A violência intrafamiliar - extrapola os limites do domicílio. A violência
doméstica apresenta pontos de sobreposição com a familiar, podendo também
atingir pessoas que, não pertencendo à família, vivem, parcial ou
integralmente, no domicílio do agressor, como é o caso de agregados e
empregadas(os) domésticas(os). Violência de gênero é o conceito mais amplo,
abrangendo vítimas como mulheres, crianças e adolescentes de ambos os
sexos. No exercício da função patriarcal, os homens detêm o poder de
determinar a conduta das categorias sociais nomeadas, recebendo autorização
ou, pelo menos, tolerância da sociedade para punir o que se lhes apresenta
como desvio. (SAFFIOTI, 1999, p. 83)

É preciso, porém, enfatizar que a violência no lar não vem apenas das falhas pessoais dos
indivíduos, mas também das atitudes que nós, como sociedade, toleramos. Atitudes sexistas na
comunidade em geral é sua própria mensagem codificada; uma aprovação tácita para a crença de
que as mulheres são menos que os homens.
Reforça uma crença equivocada e prejudicial de que as mulheres são menos merecedoras
de respeito ou oportunidade do que os homens; e, por sua vez, a necessidade de segurança e
proteção de uma mulher é menos importante que a necessidade de poder e controle de um
homem.

MATERIAIS E MÉTODOS

A Análise de Conteúdo (AC) é uma técnica de pesquisa apropriada para o estudo das
comunicações, pois permite acessar conteúdos manifestos (explícitos) e latentes (simbólicos) nas
notícias e reportagens. Para Franco, citado por Gomes Campos (2004), a razão de ser da AC é
produzir inferências sobre o texto objetivo.
Desse modo, Herscovitz sugere que a AC pode ser empregada em estudos exploratórios,
descritivos ou explanatórios:
Os pesquisadores que utilizam a análise de conteúdo são como detetives em
busca de pistas que desvendem os significados aparentes e/ou implícitos dos
signos e das narrativas jornalísticas, expondo, tendências, conflitos, interesses,
ambiguidades ou ideologias presentes nos materiais examinados
(HERSCOVITZ, 2007, p. 127)

Bardin (2016) assinala que as diferentes fases da AC organizam-se em três pólos
cronológicos: pré-análise; exploração do material; e o tratamento dos resultados, a inferência e a
interpretação.
O desenvolvimento deste trabalho, ora apresentado, baseou-se empiricamente no
levantamento documental de todos os exemplares do Jornal Diário da Manhã, no estado de
Goiás, de 2017 e 2018. Após leitura, foram encontradas e selecionadas 28 (vinte e oito) notícias
ou reportagens, sendo uma delas suíte56, sobre violência contra as mulheres.
Após a coleta e quantificação das notícias e reportagens, iniciou-se a abordagem
qualitativa em que se utilizou o método da análise de conteúdo das manchetes, para a
identificação da retranca, objeto empírico deste estudo.
Neste contexto, a análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa que trabalha com a
palavra, permitindo de forma prática e objetiva produzir inferências do conteúdo da comunicação
de um texto replicáveis ao seu contexto social.
Como aponta Fonseca Junior, a análise de conteúdo é sistemática porque se baseia num
conjunto de procedimentos que se aplicam da mesma forma a todo o conteúdo analisável. É
também confiável – ou objetiva – porque permite que diferentes pessoas, aplicando em separado
as mesmas categorias à mesma amostra de mensagens, possam chegar às mesmas conclusões
(LOZANO apud FONSECA JUNIOR, 2005, p. 286).
Por fim, os dados foram sistematizados e analisados envolvendo as ideias das retrancas,
em diálogo com literatura referencial do padrão narrativo das categorias de gênero.

RESULTADOS
O levantamento e análise quantitativa das expressões por meio das manchetes
jornalísticas no Jornal O Diário da Manhã impresso, objeto empírico deste trabalho,
apontou que foram publicadas 28 matérias, sendo uma suíte sobre a violência de gênero
contra as mulheres no período de 2016 a 2017.
Os casos de violência contra mulher representada na mídia impressa do jornal O
56

No jornalismo é uma reportagem que explora os desdobramentos ou a sequência dos fatos noticiados pela
edição anterior.

Diário da Manhã no período citado, apresentou incidência de crimes como: estupro,
feminicídio, lesão corporal, crimes sexuais, cárcere privado, tortura, violência
psicológica, ameaça. Conforme foi verificado na análise, a incidência maior de crimes foi
o feminicídio e o estupro, sendo que as vítimas foram mulheres de diferentes faixas
etárias e níveis sociais.
Ainda nos casos verificados notou-se que os crimes praticados contra mulheres
entram na pauta dos jornais mesmo quando o ato é violento e perpetrado com crueldade.
Ainda nos casos analisados, na maioria dos casos, que a edição jornalística
destinou os seguintes descritores às retrancas: “Crime”, 08; “Violência”, 08; “Cidade”, 05
“Justiça”, 02; “Factual”, 01; “Semana da mulher”, 01.
Ainda ressalta-se que os casos analisados não fizeram referência à violência
contra as mulheres ou violência de gênero, conforme quadros a seguir:
Quadro 1 – Dados sobre as Matérias dos Casos de Violência Identificados no Jornal Diário
da Manhã, Goiânia, 2016.
DATA
23/01/2016

CAPA
SIM NÃO
X

12/03/2016
17/03/2016

X
X

PÁGINA
3

FOTO
SIM NÃO
X

4

X

TIPO DE MATÉRIA
NOTÍCIA REPORT
X

RETRANCA
Crime

X

Semana da
Mulher

2

X

X

Violência

X

X

NI

02/05/2016

X

4

26/05/2016

X

2

X

X

Factual

12/06/2016

X

2

X

X

Factual

09/08/2016

X

3

15/08/2016

X

3

16/08/2016

X

4

11/10/2016

X

4

14/10/2016

X

2

16/10/2016

X

2

X

X

Crime

X

Crime

X

Justiça

X

Violência

X

X

Violência

X

X

Crime

X

X

X

MANCHETE
Homicida
procurado pela
polícia
Homem condenado
a 17 anos pela
morte da ex-mulher
Marido e amigos
estupram mulher
Marido e amigos
estupram mulher
Homem queima
amante com soda
cáustica
Homem queima
amante com soda
cáustica (SUÍTE)
Violência sem
limite
Homem é preso
dentro de casa após
matar a mulher a
facadas em Goiânia
Usuário de drogas
suspeito de matar a
mulher asfixiada é
preso
Mulher diz ter sido
estuprada e jogada
de moto em
movimento
Mulher mantida em
cárcere privado pelo
marido é resgatada
em Anápolis
Homem se entrega e

DATA

Subt
Total

CAPA
SIM NÃO

2

10

PÁGINA

-

FOTO
SIM NÃO

7

5

TIPO DE MATÉRIA
NOTÍCIA REPORT

10
2
12 notícias/reportagens

RETRANCA

MANCHETE
diz que namorada
morreu
acidentalmente
-

-

Fonte: Jornal Diário da Manhã 2016. Autoria: Grupo de pesquisa Benedita Tatu
Quadro 2 – Dados sobre as Matérias dos Casos de Violência Identificados no Jornal Diário
da Manhã, Goiânia, 2017.
DATA

CAPA
SIM NÃO

PÁGINA

FOTO
SIM NÃO

06/01/2017

TIPO DE MATÉRIA
NOTÍCIA REPORT
X

RETRANCA
NI

X

2

X

X

6

X

X

Morrinhos

X

6

X

X

Aparecida de
Goiânia

X

5

X

X

Crime

X

8

X

X

Violência

X

5

X

X

Goiânia

X

Violência

07/02/2017
08/02/2017
26/04/2017
28/04/2017
12/05/2017

24/05/2017

19/07/2017

X

2

X

X

2

X

X

Caldas Novas

6

X

X

Crime

4

X

X

Crime

X

2

X

X

Violência

X

2

X

X

Rio Verde

X

2

X

X

Violência

5

X

X

Criminalidade

X

2

X

X

Violência

X

2

X

Justiça

25/07/2017
X
18/08/2017
X
30/08/2017
07/09/2017

13/09/2017
30/09/2017
X
28/11/2017

14/12/2017

X

MANCHETE
Empresária é morta a
facadas dentro de pet
shop
Polícia resgata mulher
mantida em cárcere
privado
Investigações de
feminicídio Concluída
Marido confessa que
matou mulher que
estava desaparecida
Homem suspeito de
matar professora para
comprar moto
Homem é preso
suspeito de matar
namorada e esconder
corpo
Homem invade casa e
abusa sexualmente de
idosa em Aparecida de
Goiânia
Mistério em morte de
enfermeira
Mulher é torturada
com facão e pimenta
no órgão genital
Professor da UFG é
denunciado por crimes
sexuais
Policial é preso após
fazer própria mãe
refém dentro de casa
Suspeito de matar
mulher e esconder
corpo dentro de mala é
preso
Genro que matou
sogra é preso em
Goiânia
Doméstica está
assustada: "Se ele sair,
ele me mata"
Exmaridoperseguemulher
e ameaça matar ela e
sua família
Pai é condenado por

Subt
Total

4

12

-

13

3

15
1
16 notícias/reportagens

dar chineladas nas
nádegas da filha de 26
anos
-

Fonte: Jornal Diário da Manhã 2017. Autoria: Grupo de pesquisa Benedita Tatu

Neste contexto, pode-se perceber que apesar dos altos índices de violência de
gênero no Estado de Goiás, as informações nas retrancas publicadas no jornal Diário da
Manhã tenderam à superficialidade, sem aprofundamento ou contextualização da questão
social da violência de gênero.
Portanto, pode-se afirmar que alguns fenômenos da reprodução cultural, que por
vezes contribuem para opressão de gênero, são corriqueiramente disseminados pela mídia
impressa, como no caso das retrancas, que por tais expressões contribuem para
legitimação de comportamentos agressivos. Esse reforço se dá a partir dos estereótipos,
bem como o padrão do pensamento machista como normal e aceitável pela sociedade.
CONCLUSÕES
O principal objetivo que orientou este trabalho foi analisar a representação da
violência de gênero conta as mulheres, por meio da leitura das retrancas do jornal O
Diário da Manhã do Estado de Goiás. Assim, pretendeu-se não só conhecer as palavras
usadas para definir retranca, como também avaliar a importância que o jornal impresso
vem atribuindo no decorrer dos anos, a violência de gênero contra as mulheres.
Buscou ainda, por meio desse trabalho, refletir sobre o papel dos veículos de
comunicação nas questões sociais junto aos seus leitores. Para tanto, tomou-se como
pressupostoque as retrancas das notícias relacionadas à violência contra mulher do
Jornal analisado, privilegia o sensacionalismo ao citar o acontecido, em sua maioria,
como meros atos de violência, de crime qualquer, até mesmo o nome da cidade recebeu
maior destaque para chamar a atenção do leitor, do que a gravidade em si, reforçando a
banalização da violência de gênero como algo corriqueiro, o que em nada contribui para
despertar no público uma reflexão sobre a informação que a notícia aborda, ou alertar
sobre as necessidades para reduzir os índices de violência de gênero contra mulher.
Cabe aludir que a pesquisa em tela justifica-se pela capacidade que os meios de
comunicação têm de influenciar a opinião pública como agentes sociais, portanto, as escolhas das
expressões por meio das retrancas jornalísticas, podem favorecer simbolismos que mantêm as
marcas da desigualdade de gênero, incentivando o preconceito, a discriminação e a inferioridade
da mulher, reduzindo à condição de mero objeto, contribuindo para manutenção de
comportamentos machistas e violentos.

Por fim pode-se concluir que,que as retrancas das coberturas jornalísticas

feitas pela mídia escrita do jornal O Diário da Manhã, revelou-se deficitária no seu
papel pedagógico, ao naturalizar e banalizar a violência de gênero como mero acaso,
contribuindo para a sustentação de uma culturapatriarcal, em que a mulher é
propriedade do homem, e esse tem o direito de dispor do seu corpo, da sua vida, como
bem entender
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RESUMO
Repensar o ensino de química na Educação em Direitos Humanos é possibilitar para os
alunos valores humanizados de uma sociedade igualitária nos direitos e plural nas
diversidades, por isso este trabalho visa proporcionar uma reflexão no ensino desta
ciência para questões sociais-políticos-culturais afim de promover uma educação que
transfigure o modelo tradicional estabelecido, uma vez que atransgressão e o
empoderamento promove o lúdico na visibilidade social individual ou coletiva dos
indivíduos. O prazer, a arte, a luta e os direitos são as vertebras deste trabalho e que este
formato de Educação possa despertar em nós aconfiança de uma sociedade equidosa.
Palavras-chave: equidade, resistência, empoderamento
INTRODUÇÃO
O Brasil foi signatário da Declaração Universal do Direitos Humanos (DUDH),
desde 1948, data em que ela foi constituída na assembleia geral da ONU. Contudo não é
difícil ver o quão longe estamos de uma formação social que respeite as diversidades em
qualquer âmbito que se possa imaginar – as notícias de corrupção,feminicídios,
homofobia, intolerância religiosa, racismo e outros comportamentos que ferem a DUDH
não param de se tornar cada dia mais comum em nosso cotidiano.
A contradição entre a proclamação contínua dos Direitos Humanos e a
experiência cotidiana de cada um/a de nós leva muitas pessoas hoje a afirmar que os
Direitos Humanos constituem um discurso retórico, que serve mais para legitimar
situações de violação, do que para ser um instrumento de luta pela justiça, pela paz e pela
democracia (CANDAU e SACAVINO, 2013).
Tais notícias, por um lado, podem refletir uma maior capacidade de informação
sobre violações que já ocorriam, mas sem serem devidamente categorizadas e
denunciadas. Por outro lado, mostram o quanto precisamos trabalhar para a superação de
tais violências. Um dos aspectos que falta no processo social para materialização de uma
cultura pautada por valores mais humanos está situado na inter-relação pessoal, ou seja,

na relação entre pessoas, com a construção simbólica desses conceitos na cultura
brasileira. Assim, pensar Educação em Direitos Humanos (EDH), é pensar em uma
construção científica-social do indivíduo que permitirá a ruptura com a postura de
naturalização das violências cotidianas reforçadas por quem não conhece, entende os
Direitos Humanos, ou aqueles que optam por atribuir aos Direitos Humanos um estigma
de “defensores de bandidos”.
Mais recentemente as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial
em nível superior e para a formação continuada de professores, de 1 de julho de 2015,
explicita a “necessidade estratégica na formação dos profissionais do magistério e na
ação educativa em consonância com as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos
Humanos”. Deve-se pensar a EDH em todas as aulas da educação básica e superior, a fim
de planejar a formação de um indivíduo que conheça as especificidades dos conceitos
científicos estudados, além dos conceitos socioculturais, econômicos e políticos que
permeiam a sociedade.
Para isso faz-se mister entendermos o modelo de Agente Social, Cultural e
Político (ASCP) “permeado inicialmente pelo elemento cultura e empoderamento para a
construção de um olhar que permita se indignar com as violações cotidianas e levar a
uma atitude de enfrentamento” (OLIVEIRA e QUEIROZ, 2017, pg. 232). Assim, o
modelo estimula uma profunda reflexão sobre as assimetrias de poder que marcam nossa
realidade – na maioria das vezes reforçadas pela existência de desigualdades econômicas,
de raças, culturas, sexualidades ou gêneros, sejam elas quais forem o ASCP utiliza como
ferramenta a pedagogia do ensinar para empoderar os marginalizados socialmente.
Partindo destes pressupostos, a Educação em Química, na qual consta o
conteúdo de Interações Intermoleculares pode ser repensada a partir de um diálogo com
aspectos da EDH. Em nosso projeto, compreendemos o Grafite como uma arte
marginalizada por se tratar de uma expressão de resistência ao arbítrio dos dominantes
que segundo Marilena Chaui “tanto pode ser difusa – como na irreverência do humor
anônimo que percorre as ruas, nos ditos populares, nos grafites espalhados pelos muros
da cidade – quanto localizada em ações coletivas ou grupais” (CHAUI, 1989). Assim,
optamos por trazer essa arte para as aulas de química, uma vez que podemos
compreender como que as tintas se fixam nas paredes e muros urbanos, formando
imagens e/ou frases de protestos político-sociais contra a exclusão e opressão enraizados
historicamente na cultura negra a partir de fenômenos químicos. Esta prática artísticacultural é um jogo, conhecido no vocabulário científico como “atividade lúdica”
(BROUGÈRE, 1998), por se tratar de uma prazerosa externação dos significados afetivos
culturais do indivíduo.

O caráter lúdico de um ato não provém da natureza do é feito, mas da maneira
com que é feito... O jogo não comporta nenhuma atividade instrumental que lhe seja
própria. Ele extrai seus modelos de outros sistemas afetivos comportamentais
(REYNOLDS apud BROUGÈRE, 1998).
Nas culturas antigas grande parte das obras de artes tinham seu lugar e
inspiração nos rituais, repletos de significados e de singularidades, essas manifestações
artísticas eram carregadas de valor simbólicos interligado ao lúdico (HUIZINGA, 2007).
Nada diferente das manifestações do grafite nas periferias urbanas, essa forma de
expressão carrega consigo aspectos simbólicos políticos, econômicos e sociais, sendo que
o prazer do indivíduo está ao se reconhecer parte da sociedade, dando representatividade
aos que são denominados transgressores.
MATERIAIS E MÉTODOS
O objetivo deste trabalho é repensar a Educação em Química relacionado a
EDH, construída por uma proposta de valorização do grafite como arte político-social de
resistência aos preconceitos e injustiças sociais. Entendendo cultura como uma prática
social, relacionada com a vida interior em suas formas mais acessíveis e seculares:
subjetividade, imaginação e indivíduo (CHAUI, 1986), utilizamos o método de Estudo de
Caso Etnográfico para observar os alunos durante o projeto, uma vez que o estudo de
caso etnográfico se dá pela observação participante, sustentada pela entrevista, na mesma
maneira que nos estudos antropológicos ou culturais, “do estudo do caso etnográfico
pode-se dizer que chama a atenção para a compreensão dos autores do caso e oferece
explicação sobre padrões causais ou estruturais que não eram claros aos participantes”
(STENHOUSE apud ANDRÉ, 2008, pg. 21), além disso foi utilizado a técnica de análise
de Conteúdo de Laurence Bardin (2010) para analisar os dados obtidos em transcrições
de entrevistas.
O método exploratório foi desenvolvido com os alunos do ensino médio em um
colégio estadual de educação básica na região central da cidade de Goiânia-GO, onde já
havia se observado manifestações interculturais periféricas como a do grafite, foi
planejado oficinas em blocos que relacionaram a priori o conteúdo de Interações
Intermoleculares da Química com a EDH e técnicas da arte do grafite com ajuda de
profissionais, culminando na aplicação do resultado artístico final nos muros do colégio.
Todas as oficinas foram gravadas por vídeo e transcritas, além da aplicação de
questionários e entrevistas aos alunos e aos profissionais do grafite que colaboraram com
a pesquisa. Neste trabalho, exploraremos os aspectos emergidos da EDH presente nos
grafites e nas falas dos alunos participantes do curso, ou seja, na aula prática do grafite,

após as discussões em sala de aula.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao se observar e analisar a aula prática do grafite nos muros do colégio nota-se
o aparecimento de aspectos dos Direitos Humanos nas entrevistas e nas obras de artes dos
alunos que promove uma reflexão político-social-cultural, conforme mostra quadro a
seguir.
DIREITOS HUMANOS
INTERPRETADO
“Minha primeira ideia foi fazer aquilo pra
mostrar que já chega de tanto preconceito,
racismo, xenofobia, chega de tudo isso...
mas eu não achava que ia ficar tão legal
como está hoje e ficou bem legal, tudo
começa através do respeito, se a gente
tiver respeito pelo próximo não vai
acontecer nada disso, então na minha
opinião, se já chega disso não vai mais
acontecer o bulliyng, o preconceito, por
que as pessoas tem muita falta de respeito
pelo próximo por que elas se acham
superior ao próximo por ser branco,
hétero... sendo que todos são formado por
átomos, moléculas, se tem melanina a
mais, melanina a menos, não vai mudar
nada... se você não tem a mesma opinião
que o outro também não vai mudar nada,
aí pra mim se tem respeito pelo próximo
vai acabar com tudo isso.”
“No meu desenho tem a mulher negra com
o cabelo dela black alto que grande parte
dos seres humanos discrimina a raça negra
e muitas vezes os negros tinham que
esconder como eles eram, você nasceu
com seu cabelo e tinha que alisar por que
uma tal pessoa não aceitava, ai eu quis
mostrar no meu desenho que o ser
humanos negro pode sim ser do jeito que
quiser, ainda pintei o cabelo dela pra ficar
preto e coloquei um verde de esperança, a
esperança de acabar com esse racismo,
com esse julgamento sem você conhecer a
pessoa, esse pré-conceito, é uma coisa que
você pensa que acabou mas não acabou, a
escravidão demorou muitos anos para
“acabar” e ainda tem pessoas que te olham
de maneira errada por causa da cor de pele
ou do seu cabelo, ou alguma coisa que
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você tem como a tatuagem.”

“A parte de igualdade, todo mundo é igual
por dentro e por fora a matéria, nos
conceitos científicos... todo mundo é igual,
não tem diferença... Se você pensar que é
superior a uma pessoa você está sendo
hipócrita e mente fechada, por que você
não sabe o que ela faz, o que ela já passou,
você não se coloca no lugar dela.”

“Eu simbolizei os direitos humanos pela
igualdade, todo mundo ser igual,
respeitar... eu fiz uma negra que foi da
onde viemos e que hoje em dia são os que
mais sofrem e que sempre vão sofrer,
sempre sofreram, eu sempre achei legal
desenhos assim com alguma coisa no
fundo, ai eu achei que ficaria legal e
combinaria com o assunto as frases no
cabelo dela, eu acho que aquelas manchas
azul e rosa parecem quando as moléculas
vão se juntando.”

“O símbolo da paz é para parar de guerra,
parar com a briga entre cores (raças), nós
estamos melhorando, mas tem muito
caminho pela frente ainda, tem muito
racismo ainda, muito preconceito, as
pessoas não gostam de ver a felicidade dos
outros e ficam opinando. A mulher está
falando: “Eu estou aqui, eu existo”, aquela
fumaça que sai da boca dela representa um
desabafo, que eles são humanos, que estão
ali, que eles fazem parte da sociedade, que
eles são pessoas apesar de tudo.”

“A parte mais rica da
população costuma julgar o grafite, então
não tem Direitos Humanos nisso de julgar,
ai eu coloquei o dedo com o terno lá
mostrando... e o cara só querendo se
expressar, da forma dele ... tem que ter
direito, ele também tem direito de se
expressar, não só eles que julgam o que é
certo ou não, tudo pode ser certo e tudo
pode ser errado também, e a maior parte
desse preconceito, não todos, mas grande
parte é da população branca tentando
agredir os negros, querendo julgar os
negros, acha que não tem direitos iguais, o
terno representa a parte mais rica que tem
o poder e os outros não.”
“O meu desenho é um zumbi e
eu representei os Direitos Humanos por
que o zumbi no meu desenho está vestido
de roupa tentando ser um humano normal,
só que toda vez que vc olhar para o
desenho a primeira coisa que vem na sua
cabeça: “É um zumbi!”, e ele está tentando
ser igual a nós, muitas vezes nós somos
assim ... nós tentamos vestir roupas e
somos julgados, pelo meu cabelo (black
power) as vezes sou julgado e é isso, por
que independente da forma que você está
vestido, pode estar bem vestido que as
pessoas vão te julgar pelo que você é... e
foi isso que eu mostrei sobre os Direitos
Humanos.”
Nota-se nas falas dos alunos que o ensino de química pensado na EDH relaciona
facilmente as ciências naturais com as sociais, afinal uma aprendizagem pensada apenas
nos conteúdo de química não garante que os alunos sejam pessoas com reflexões críticas
sobre as relações de poder existentes na sociedade, apartirdessa concepção, evidencia que
o professor de Química deve ter consciência que sua prática educacional deva possibilitar
a formação de um estudante cidadão, que respeite e valorize a pluralidade humana (
OLIVEIRA e QUEIROZ, 2016).
A responsabilidade está na transformação das estruturas vigentes numa
determinada sociedade opressora para o empoderamento dos grupos marginalizados,
discriminados e excluídos, de forma individual ou coletiva. Como esclarece Candau e
Sacavino(2013) “A educação em Direitos Humanos deve transmitir as histórias de
sucesso do poder deles, e sua palavra-chave é empoderamento. No âmbito da educação
formal, não se reduz a alguns temas do currículo, mas constitui uma questão da filosofia e
da cultura da escola” (CANDAU e SACAVINO, 2013, pag. 61), procurando esboçar na

relação entre a ciência e a humanidade os fatores de luta ou poder engastado nas
diferenças sociais.
O intuito é que floresça a consciência política de pertencimento a uma sociedade
ainda fragilizada e em transformação, para que através do seu lugar de fala os indivíduos
consigam compreender a diferença de direitos explícitos e implícitos existentes. Este é
um processo intencional e democrático, a fim de assegurar que essa consciência possa
levar a uma busca constante por equidade. “Para que isso aconteça é importante mobilizar
diferentes dimensões presentes nos processos de ensino-aprendizagem, tais como: ver,
saber, celebrar, sistematizar, comprometer-se e socializar” (CANDAU eSACAVINO,
2013, pag. 64), onde o ver configura-se em entender a realidade e os fatores que nela
estão inseridas, o saber no conhecimento específico que transpassa o desenvolvimento do
tema, o celebrar que utiliza das atividades lúdicas para manifestar as compilações da
aprendizagem, a sistematização que procura de modo coletivo evidenciar o simbolismo
afetivo assumido por todas as pessoas do grupo e a socialização que através da
experiência vivida propicia a divulgação no contexto em que se trabalha.

CONCLUSÕES
A proposta da Educação em Química de forma lúdica pela arte do grafite e da
EDH se transfigura em uma grande ferramenta de conhecimento não apenas científico,
mas também social e político, como acrescenta Brougère (1998) “Não é o caso de confiar
no jogo enquanto tal, pois não tem um valor educativo, mas o estudo deve assumir o
aspecto do jogo para interessar a criança, mantendo sua finalidade, suas virtudes
educativas que não são questionadas” (BROUGÈRE, 1998, pg. 55).
Assim este diálogo entre a epistemologia natural e social se constrói o
sentimento de respeito, que convenhamos, é algo que precisa de atenção em tempos de
intolerâncias, “respeitar uma pessoa será, pois, reconhecer sua escala de valores, o que
não significa adotá-la por si só, mas atribuir um valor ao ponto de vista dessa pessoa”
(PIAGET, 1973, pg. 145), concatenando os Direitos Humanos na Educação em Química.
A população da “periferia” cria um espaço próprio no qual os símbolos, as
normas, os valores, as experiências, as vivências permitem reconhecer as pessoas,
estabelecer laços de convivência e de solidariedade, recriar uma identidade que não
depende daquela produzida pela sociedade mais ampla. É no “pedaço” que se realiza o
lazer coletivo (CHAUI, 1989, pg.70).
Nesta perspectiva podemos relacionar o empoderamento – Dar ou adquirir poder
ou mais poder – ao fato do lúdico envolvido na arte e na convivência social dos grupos

que mantém suas atividades no “pedaço”, onde eles fazem parte de uma população com
diversos fatores semelhantes as suas subjetividades. A premência de adquirir poder só
pode ser fomentada nos grupos de poder desigual, respeitando os direitos do outro, não se
trata de dar mais poder a alguns, mas trata-se de igualar os direitos e os poderes que cada
indivíduo possui em sociedade.
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RESUMO
O presente artigo aborda como o conceito de raça e racismo como fenômeno políticosocial pode contribuir para entender os motivos da permanência insuportável dos
processos de exclusão e estigma da sociedade brasileira, conquanto tenha a dignidade
humana como centro nevrálgico de toda organização jurídica nacional. Ao constatar que
o conceito de raça está condicionada ao contexto histórico em que se desenvolve,
percebe-se que existem estruturas sociais, econômicas e políticas interessadas em
justificar sua apacidade de dominação na representação de uma raça superior, que carece
de mais privilégios em relação à outra.
O artigo propõe rediscutir os conceitos de raça e racismo, pois fundamentais para
concernir o papel do judiciário no panorama de exclusão do Brasil. Dividir-se-á, então,
em três partes: a primeira, desenvolve o conceito de raça e racismo como fenômeno
político-social; a segunda, remonta julgamentos judiciais acerca do tema; por fim, na
terceira parte, busca concluir que a exclusão e o estigma são uma escolha política
refletida.
Palavras-chave: raça e racismo como fenômeno político-social; exclusão; estigma;
judiciário como arena emancipadora.
INTRODUÇÃO
Uma vez por mês, aproximadamente 28 mil encarceradas no sistema prisional
brasileiro menstruam, sendo que boa parte delas usam miolo de pão para conter o fluxo
menstrual, pois inerte o Poder Público em lhes fornecer absorventes (SARMENTO apud
QUEIROZ). Segundo o relatório “O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no
Mundo 2018”, da Organização das Nações Unidas para Alimentação e a Agricultura
(FAO), 2,5% da população brasileira passou fome em 2017, o que equivale a 5,2
milhões de nacionais1. Metade da população brasileira, em torno de 104 milhões de
pessoas, não tem a sorte do acesso ao esgoto2 e cerca de 6 milhões sequer possuem
banheiro em casa

3

. O mundo Iluminista defenestra recorrentemente milhares de

imigrantes da África e Oriente Médio que buscam refúgio, quando não morrem afogados
na travessia do Mediterrâneo. Em verdade, são tratados como coisas pelos

países

projetores e incorporadores dos direitos humanos, “privados até mesmo do direito a ter

direitos” (SARMENTO, p. 13).
Enquanto isso, como que em outro planeta, os tratados internacionais e as
constituições nacionais proclamam, em alto e bom som, a dignidade humana como a
premissa primeira e fundamental de toda ordem política e social. O Brasil não foge à
regra. A dignidade humana está consagrada como o epicentro do sistema jurídico
constitucional, sendo, ao mesmo tempo, o fundamento da República (artigo 1º, III, da
Constituição Federal) e fim soberano da nação.
Não obstante isso, na mesma intensidade em que os juristas elaboram a
dignidade humana como a “norma das normas dos direitos fundamentais” (SILVA, p.
144-149)4 ou “valor supremo da democracia” (BONAVIDES, p. 13)5, a realidade impõe
o quanto eficaz e presente são os processos político- sociais de exclusão e
estigmatização em que passam os invisibilizados sub- seres-humanos. Tem-se um hiato
estrondoso entre a norma e a realidade, sendo banalmente naturalizada a ideia de que
existem direitos, porém, sem eficácia social, que não promovem a emancipação do
sujeito, ou melhor, que não realizam o fim para os quais foram concebidos6.
No Brasil, o processo de exclusão está inevitavelmente ligado à questão racial.
Há tempos se consolida a visão, absolutamente racista, de que o “progresso” só se dará
com o “branqueamento” das pessoas (THEODORO, p. 15), razão pela qual eleva a raça
como critério universal de classificação e dominação social (QUIJANO, p. 4). Enquanto
no além-mar os iluministas estavam destituindo reis e engendrando argumentos para a
autonomia do sujeito e o seu valor intrínseco (em si), no País chegava-se ao auge da
escravidão, a forma mais extrema de dominação, “tocando os limites de poder total, do
ponto de vista do senhor, e de impotência total, do ponto de vista do escravo”
(PATTERSON, p. 19).
Entender a questão racial, portanto, não é um capricho metodológico, senão o
único caminho por meio do qual torna-se possível compreender por que no Brasil
persiste a remansosa sociedade hierarquizada, que insiste em não sair do armário.
Ademais, do ponto de vista do judiciário, se as questões acerca da raça e do racismo
ainda têm que ser dirimidas pelos Tribunais Superiores do País, é porque existe toda
uma pré-história de decisões que ratificam a exclusão e o estigma.
Nessa senda, o artigo propõe rediscutir os conceitos de raça e racismo, pois
fundamentais para concernir o papel do judiciário no panorama de exclusão do Brasil.
Dividir-se-á, então, em três partes: a primeira, desenvolve o conceito de raça e racismo
como fenômeno político-social; a segunda, remonta julgamentos judiciais acerca do
tema; por fim, na terceira parte, busca concluir que a exclusão e o estigma são uma
escolha política refletida.

A VIOLÊNCIA DA EXCLUSÃO TENTA SE JUSTIFICAR
Certa feita, o pintor Henry Koster, conversando numa ocasião com um
homem de cor que estava a seu serviço, perguntou-lhe se determinado capitão-mor
era mulato. Em resposta, disse o interlocutor que era, porém já não é. Indagado
sobre a aparente ambiguidade na resposta, concluiu: um capitão-mor pode ser
mulato? (SOARES apud KOSTER).
Houve um tempo em que a ciência antropológica concebeu a realidade humana
mediante critérios classificatórios fincados na biologia, com a pretensão de agrupá-los
em raças por meio de um inventário de características fenotípicas comuns: a cor da pele,
o cabelo, o formato do crânio, estatura, fisionomia etc. O método científico se
expressava na busca de identificar na aparência a grande diversidade morfológica dos
seres humanos num nível interpopulacional, ou seja, “a diversidade morfológica que
caracteriza populações, especialmente grupos de diferentes continentes” (PENA, p.38).
Segundo a proposta do antropólogo BLUMENBACH (apud PENA), em sua
mais influente obra nesta seara (“Das variedades naturais da humanidade”), a
humanidade classificava-se em cinco grandes raças dispostas no planeta: caucasoide,
mongoloide, etiópica, américa e a malaia.
Essa classificação diferenciadora na aparência interpopulacional, que perdurou
até o século XX, acabou por dar base cientifica à uma organização social e política
colonizadora, cuja ordem justificava-se nas diferenças hierarquizada existentes entre as
coisas. Se era verdade que haviam raças diferentes entre si e que a ordem social e
política constituía-se na hierarquia, era porque também as raças estavam predispostas
hierarquicamente. Haviam raças e raças, umas mais desenvolvidas que outras, de
maneira que as superiores rogavam-se para si o compromisso moral de encaminhar as
inferiores.
Em especial no Antigo Regime, a estrutura organizacional da sociedade
pressupunha a participação desigual dos diferentes que a compunha, de cuja ocupação
do espaço preordenado pela natureza (divina), e a execução das tarefas correspondentes
ao espaço dado, construíam a harmonia política e social. A estabilidade social exigia das
partes o exercício dos hábitos correspondentes às suas funções dentro do corpo
societário, ou seja, a ordem nesta sociedade encontrava-se na desigualdade das coisas
(HESPANHA, p. 54).
Para além das vontades das criaturas, existia uma ordem objetivamente

preestabelecida e desigualmente organizada, intangível, incontrolável e indisponível,
que dominava tudo o mais existente no mundo, dando sentido a vida, as representações,
a sociedade e as ações. Viver honestamente, honradamente e verdadeiramente era aderir,
aceitar, ocupar e executar os comportamentos dados antecipadamente por esta ordem
objetiva (natureza), agindo conforme os preceitos dados por um cosmos perfeito
(HESPENHA, p. 50).
O lastro dos direitos constituídos nesta ordem era o status, um lugar ocupado,
uma tarefa ou um dever social, significando mais privilégios que direito propriamente
dito. Havia, nesta “sociedade de estados”, uma eternização contínua, reiterada e
impenetrável desses privilégios, que postos de maneira também desiguais, reduziam à
coisa quem não tinha estado algum (HESPANHA apud VULTEIUS). A própria ideia de
Justiça estava carregada desta visão societária, sendo o justo a conformação exata das
partes aos seus respectivos status, exercendo as funções pelas quais o cosmos lhe
atribuiu7. A Justiça, portanto, era distributiva, onde cada qual exercia sua função
predestinada pela ordem objetiva (ARISTÓTELES, 1131 a)8.
Nesse contexto, a dignidade era critério de distinção entre as pessoas, um
privilégio que uns tinham a despeito da sorte da maioria dos outros que jamais a teria.
Equivalia, assim, a uma característica dos que ocupavam um status privilegiadamente
alto na escala social, requerendo das outras partes um “especial respeito e os respectivos
sinais de honra” (ROSAS apud WALDRON, p. 171-172).
A concepção de raça se funde com a ordem social e política hierarquizada. O
sistema de cor e os espaços sociais ocupados dependiam de circunstâncias históricas, a
partir das contingências do tempo, espaço e da sociedade. Nesse diapasão, o sistema
social da diferença e da desigualdade se justificavam no racismo, na existência de raças
a serem bem definida socialmente (BARROS, p. 206).
No Brasil colônia, a construção social da cor perpassa pela estrutura
econômico-social

escravista,

forjada

diante

seus

elementos

de

violência,

desenraizamento e desonra (PATTERSON, p. 33). De modo sintético, o lugar ocupado
na escala social definia a cor do ser humano, não o contrário. Diante dessa realidade, a
sociedade brasileira, assim como todas as outras constituídas nesse viés de raças,
postava-se, ao mesmo tempo, na diferença que inferioriza e que causa indiferença
política, pois coloca raças à margem de qualquer participação no destino próprio e da
própria sociedade (BARROS, p. 207)9.
No entanto, esse discurso acerca das raças não passou ao crivo do século XX.
Em 26 de junho de 2000 foram divulgadas as primeiras conclusões do programa
denominado Projeto Genoma Humano10, quando 97% do código genético humano foi

decifrado. Além da conclusão surpreendente de que o ser humano possui cerca de 30 mil
genes ao invés dos imaginados 100 mil, o resultado mais significativo foi ter constado a
ínfima variação genômica11 entre as “raças” até então catalogadas12 e ter sintetizado
que a essência do desenvolvimento humano encontrava-se a partir da interação dos
genes com o mundo (PENA, p. 38).
O projeto genoma possibilitou concluir que negros, brancos e amarelos possuem
tanto diferenças entre si quanto no interior de suas próprias etnias, de modo que, do
ponto de vista genômico, raças não existem. O que realmente existe é uma grande
convenção hegemônica mundial que relaciona raça com a geografia mundial, em que os
seres humanos de cor branca são provenientes da Europa, os de cor negra da África e os
de cor amarela da Ásia.
O que determina a cor, nessa senda, é a convivência do ser humano entre si e com
o ambiente, não uma contingência genética. A cor da pele, portanto, está completamente
divorciada do genoma. A ciência comprovou então que brasileiros, colombianos, pobres,
ricos, negros, amarelos e brancos fazem parte de uma só raça, que é a humana. Isso
significa que todos os seres são iguais, e que não faz sentido a hierarquização de raças,
porque o próprio critério – raça – não tem sentido algum.
Portanto, pode-se concluir que raça é uma construção ideológica, não biológica, no
medida em que forjada pela organização político-social da sociedade com o fito de
justificar a desigualdade, exclusão e os lugares sociais destinados à uma determinada
parcela da população. A tradicional divisão de raça segundo suas características físicas
é, na verdade, uma escolha política para justificar privilégios e domínio de uma “raça”
superior em face de uma “raça” inferior.
JUDICIÁRIO PRA QUEM TE QUERO
Em abril de 2014, o Supremo Tribunal Federal negou
provimento ao recurso de Agravo de Instrumento nº
860.598 interposto pelo juiz de direito Antonio
Marreiros da Silva Melo Neto que, amparado na
dignidade da pessoa humana, pleiteava em juízo a
obrigação de os funcionários do prédio onde mora o
chamasse de “senhor” ou “doutor”, sob pena de multa
pelo descumprimento.

Na atual quadra da organização jurídica do Brasil, é absolutamente atentatório
ao Estado Democrático de Direito qualquer tipo de discriminação preconceituosa.
Apesar disso, milhares e milhares de demandas são judicializadas a fim de que judiciário
solucione conflitos que não foram ou não puderam ser solucionados pela política,
institucionalizada ou não. A esta judicialização da vida pode-se retirar duas primeiras

conclusões: uma, respeitante a um sintoma explícito da sociedade brasileira, que reprime
uma realidade excludente e preconceituosa dissimulada no paradigma de povo pacífico,
alegre e cordial; e, dois, o judiciário pode ser uma importante arena de conquistas
emancipatórias.
Se o judiciário brasileiro tem sido chamado ao debate e exigido construir
soluções à conflitos sociais, é porque o preconceito, exclusão e estigma estão tão
enraizados na cultura nacional, que de absurdos passam a ser naturais. Por essa razão
se torna importante trazer à tona alguns argumentos judiciais sobre raça e racismo,
bem como suas repercussões sociais.
Antes, vale esclarecer com certa precisão o que se entende por discriminação e
preconceito. Tem-se por discriminação a exteriorização do preconceito por meio de
atos materiais (SANZ, p. 253), ao passo que preconceito denota um conceito prévio,
subjetivo e negativo com relação a outro indivíduo ou grupo. Como bem postado por
BRITTO (ADI 4277 e ADPF 132, p. 12), para o qual preconceito é
[u]ma formulação conceitual antecipada ou engendrada pela mente
humana fechada em si mesma e por isso carente de apoio na realidade.
Logo, juízo de valor não autorizado pela realidade, mas imposto a
ela. E imposto a ela, realidade, a ferro e fogo de uma mente
voluntarista, ou sectária, ou supersticiosa, ou obscurantista, ou
industriada, quando não voluntarista, sectária, supersticiosa,
obscurantista e industriada ao mesmo tempo. Espécie de trave no
olho da razão e até do sentimento, mas coletivizada o bastante para se
fazer de traço cultural de toda uma gente ou população
geograficamente situada. O que a torna ainda mais perigosa para a
harmonia social e a verdade objetiva das coisas. (grifei).

Em meados dos anos 2000, o Supremo Tribunal Federal se depara com o caso
mais emblemático a exigir uma manifestação acerca dos conceitos de raça e racismo.
Trata-se do conhecido e estudado caso Ellwanger. O então escritor e diretor da empresa
“Revista Editora Ltda.”, Sr. Siegfried Ellwander Castan, ficou amplamente conhecido
no Brasil por editar, distribuir e vender ao público obras antissemitas, tais como
“Holocausto Judeu ou Alemão? – Nos bastidores da Mentira do Século” e “Acabou o
gás!... O Fim de um Mito”, por ele mesmo escritos; “O judeu Internacional” de Henry
Ford; “Hitler – Culpado ou Inocente?” de Gustavo Barroso; dentre outros tantos que
incitavam e induziam a discriminação racial, semeando em seus leitores sentimentos de
ódio, desprezo e preconceito contra o povo de origem judaica.
O judiciário foi instado a decidir neste caso o sentido e o alcance da expressão
“racismo”, em suma, se o livro escrito pelo Sr. Ellwanger poderia ser considerado um
ato de racismo contra o povo judeu, subsumindo-se ao tipo penal exposto pelo artigo 20
da Lei 7.716/8913. Segundo a defesa do acusado, e o voto do Ministro Relator Moreira

Alves (Habeas Corpus nº 82.424-2/RS), não poderia o Sr. Ellwanger ser condenado ao
crime de racismo, já que os judeus não eram considerados uma “raça”. Todavia, por
maioria dos votos, a Corte Suprema decidiu que a “divisão dos seres humanos em raças
resulta de um processo de conteúdo meramente político- social”, de onde “origina-se o
racismo que, por sua vez, gera a discriminação e o preconceito”, interpretação que
culminou na denegação do HC e a preservação da condenação do escritor.
Outro julgado emblemático acerca do tema encontra-se na recente decisão do
Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade por omissão nº 26/DF
e no mandado de injunção 4733/DF.
Tramita no Congresso Nacional mais de um projeto de lei que busca incluir
expressamente como crime na Lei 7.716/89 as condutas homofóbicas e transfóbicas.
Embora o princípio da realidade, do que ocorre no dia a dia acerca da violência dirigida
ao grupo LGBTI+14, paute inúmeras razões que justificam essa tipificação penal
especifica, tornando a conduta homofóbica e transfóbica crime de racismo, no entanto,
sempre se observou intransponível resistência de certos parlamentares e determinados
setores da sociedade, de modo a nunca ser aprovado.
Tendo em vista este cenário, em 2012, a Associação Brasileira de Gays,
Lésbicas e Transgéneros (ABGLT) impetrou mandado de injunção no STF na qual pede
que a homofobia e a transfobia sejam enquadrados no conceito de racismo. Amparada a
ação nos incisos XLI e XLII do artigo 5º da Constituição Federal15, verberou a
associação que a demora do parlamento nesse enquadre é inconstitucional, haja vista seu
dever de editar legislação protetiva do direito dessas minorias, mormente na seara
criminal16. Cerca de um ano após, em 2013, o Partido Popular Socialista (PPS) ajuizou
ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO) na qual alinhavou semelhantes
pedidos e argumentos, em especial para o STF declarasse a omissão do Congresso
Nacional por não ter cumprido seu dever de votar projeto de lei que criminaliza atos de
homofobia.
O Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, julgou procedente as duas
ações. Vale alinhar os principais argumentos pelos quais sustentaram a decisão de
reconhecer como crime de racismo as condutas homofóbicas e transfóbicas.
Quanto ao mandado de injunção, a Corte Suprema reconheceu a mora
inconstitucional do Congresso Nacional em criminalizar as condutas homofóbicas e
transfóbicas, e, em razão disso, determinou que se aplicasse, com efeitos prospectivos,
até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito, a Lei nº 7.716/89 a fim de
estender a tipificação prevista para os crimes resultantes de discriminação ou

preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional à discriminação por
orientação sexual ou identidade de gênero.
No mesmo sentido, mas com argumentos mais amplos, relativamente à Ação
Direta de inconstitucionalidade por omissão o STF julgou procedente para também
reconhecer o estado de mora inconstitucional do Congresso Nacional na implementação
da prestação legislativa destinada a cumprir o mandado de incriminação a que se
referem os incisos XLI e XLII do artigo 5º da Constituição, para efeito de proteção
penal aos integrantes do grupo LGBTI+. Em suma, a Corte deu interpretação conforme à
Constituição17, em face dos mandados constitucionais de incriminação inscritos nos
incisos XLI e XLII do artigo 5º da Carta Política, para enquadrar a homofobia e a
transfobia, qualquer que seja a forma de sua manifestação, nos diversos tipos penais
definidos na Lei nº 7.716/89, até que sobrevenha legislação autônoma, editada pelo
Congresso Nacional, amparada em dois argumentos base: (1) porque as práticas
homotransfóbicas qualificam-se como espécies do gênero racismo, na dimensão de
racismo social consagrada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento plenário do
HC 82.424/RS (caso Ellwanger), na medida em que tais condutas importam em atos de
segregação que inferiorizam membros integrantes do grupo LGBTI+, em razão de sua
orientação sexual ou de sua identidade de gênero; e, (2), porque tais comportamentos de
homotransfobia ajustam-se ao conceito de atos de discriminação e de ofensa a direitos e
liberdades fundamentais daqueles que compõem o grupo vulnerável em questão18.
Como se nota dos esclarecimentos dos julgados, o judiciário vem reconhecendo
que o conceito de raça e racismo não são provenientes de constatações biológicas, mas
sim construções político-sociais que se amoldam a cada circunstância histórica. São
conceitos abertos ao seu tempo, podendo ser instrumento de dominação de um grupo
sobre certo indivíduo ou grupo, apesar de também poder ser ressignificado a partir de
uma análise crítica dos exercícios dos poderes e do projeto emancipatório nacional.
QUANDO O PASSADO NÃO PASSA19

Ao consubstanciar o conceito de raça e racismo como fenômeno políticosocial, pode-se entender os motivos da permanência insuportável dos processos de
exclusão e estigma da sociedade brasileira, conquanto tenha ocorrido uma grande virada
paradigmática que transportou a dignidade humana para o centro nevrálgico de toda
organização jurídica nacional. Quando se verifica que o conceito de raça está
condicionada ao contexto histórico em que se desenvolve, percebe-se que existem
estruturas sociais, econômicas e políticas interessadas em justificar sua capacidade de

dominação na representação de uma raça superior, que carece de mais privilégios em
relação à outra.
Apesar da existência e validade de normas jurídicas que impedem a
discriminação preconceituosa e vedam a construção hierárquica de poder entre as
pessoas, existe uma estrutura grupal econômica-social que historicamente ditaram (e
ditam) os rumos da nação, que se veem superiores à maioria dos outros nacionais. No
Brasil, convive-se com a contradição de se ter uma norma jurídica protetora e promotora
de dignidade humana e, ao mesmo tempo, com um sem número de subhumanos
empilhados sob marquises, crianças abandonadas em fila de adoção (tardia), inúmeros
acusados criminalmente em penitenciárias a procura de uma condenação definitiva,
dentre outras violações dos direitos humanos.
Ao que parece, assim, é que a efetividade de uma norma jurídica emancipadora
e inclusiva não se encontra apenas na caneta de quem assina a sentença, mas também, e
sobretudo, nas relações interpessoais. A inclusão e a exclusão-da-exclusão devem
superar as estruturas pautadas por

uma

ordem

grotescamente

desigual,

de

consumidores hierarquizados, fornecedores privilegiados e da eterna captura do Estado
pelo poder financeiro.
É dizer: em que pese ser fundamental a estrutura normativa, pois elemento de
emancipação, a descontinuidade do racismo, exclusão, estigma e desigualdade, por ser
problemática complexa, exige mais que isso, pede uma mudança de pensamento da
sociedade. Essa mudança parece não ser possível sem uma fundamental educação
crítica, que não aceita a realidade desigual imposta e que reflete sobre as ideias que não
possuem correspondentes na realidade, ainda mais quando se trata de raça e racismo.
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O Brasil somente saiu do Mapa da Fome (ONU) em 2014, quando conseguiu uma média abaixo de 5% de
brasileiros que ingerem o número de calorias menor que o recomendado, chegando ao número de 3%. Hoje,
segundo o relatório Luz da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, realizado pelo Grupo de Trabalho da
Sociedade Civil, o Brasil corre o risco de ser reinserido no mapa da ONU, pois prestes a ultrapassar 5%.
(<http://www.fao.org/3/I9553ES/i9553es.pdf>e<https://brasilnaagenda2030.files.wordpress.c
om/2017/07/relatorio-luz-gtsc-brasil-hlpf2017.pdf>, acessados em 11 de agosto de 2019)
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Relatório do Senador Tasso Jereissati na Medida Provisória nº 868/2018, que discutia o novo
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Disponível
em:
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em: 11 de agosto de 2019. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades.
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(SNIS), 2017.
Disponível
em:
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UNICEF. World Health Organization. Progress on Drinking Water and Sanitation, 2014.
4
SILVA, José Afonso da. A dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia. In:
. Poder
constituinte e poder popular. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 144-149.
5
BONAVIDES, Paulo. Prefácio. In: SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos
fundamentais na Constituição Federal de 1988. Belo Horizonte: Livraria do Advogado, 2001. p. 13.
6
É como bem sintetizou BETINHO (apud ROCHA), para quem: “O mundo deu muitas voltas. Caíram
barreiras, referências, mitos e muros. A história não coube em teorias. As teorias negaram suas promessas.
O capitalismo continuou produzindo miséria, mas o socialismo avançou sem conseguir eliminá-la... Depois de
100 anos de socialismo e capitalismo, a miséria no mundo aumentou, e a economia transformou-se num código
de brancos e numa fábrica de exclusão racionalizada. A modernidade produziu um mundo menor do que

a humanidade. Sobraram bilhões de pessoas. Não se previu espaço para elas nos vários projetos
internacionais e nacionais. No Brasil, essa exclusão tem raízes seculares. De um lado, senhores,
proprietários, doutores. Do outro, índios, escravos, trabalhadores, pobres. Isso significa produzir riqueza
pela produção da pobreza.” (grifei).
7
Não parece ser diferente da concepção de Justiça na cidade elaborada por PLATÃO em sua célebre obra A
República, Livro I, segundo a qual Justiça se constituía na medida em que cada indivíduo desenvolvesse sua
função de acordo com sua natural designação (eidética): os filósofos deveriam governar, os guerreiros
protegê-la e os temperados trabalhar
como
artesões
e
comerciantes
(https://iedamagri.files.wordpress.com/2016/02/platao-arepublica.pdf. Acessado em 10 de agosto de 2019).
8
Segundo a concepção aristotélica, justiça distributiva é “[u]ma das espécies de justiça em sentido estrito e do
que é justo na acepção que lhe corresponde, é a que se manifesta na distribuição de funções elevadas de
governo, ou de dinheiro, ou das outras coisas que devem ser divididas entre os cidadão que compartilham
benefícios outorgados pela constituição da cidade, pois em tais coisas uma pessoa pode ter uma participação
desigual ou igual à outra pessoa [...]” (ARISTÓTELES, p. 95, 1131 a).
9
Esta consequência impacta diretamente na cidadania, conforme esclarece CARVALHO (2002, p. 9), para o
qual a cidadania, a partir da corrente concepção de se desdobrar em direitos civis, políticos e sociais, “[o]
cidadão pleno seria aquele que fosse titular dos três direitos. Cidadãos incompletos seriam os que possuíssem
apenas alguns direitos. Os que não se beneficiassem de nenhum dos direitos seriam não-cidadãos”.
10
Genoma – conjunto de genes de um organismo, o patrimônio genético armazenado no conjunto de seu DNA
ou de seus cromossomos. Possui informação sobre as principais características hereditárias, alterações e doenças
que o ser pode sofrer em sua vida. Conhecer e localizar os genes humanos possibilita intervir sobre aqueles
responsáveis pelas doenças.
11
A empresa Celera Genomics, a partir do mapeamento genético de etnias diferentes – negra, chinesa,
hispânica e branca – concluiu que apenas 0,1% do genoma seja responsável pela individualidade de cada ser
humano. (SÁ E SILVA, 2004). Disponível em:
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_6173xCuO8J:https://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/download/53887/57826+&cd=6&hl
=ptBR&ct=clnk&gl=br&client=firefox-b-ab> Acesso em 16 de agosto de 2019.
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Caucasoide, mongoloide, etiópica, americana e malaia (apud PENA, 2007).
13
Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou
procedência nacional. Pena: reclusão de um a três anos e multa.
14
Em respeito às terminologias utilizadas para enquadrar certos grupos, especialmente os que reivindicam
igualdade de gênero, o artigo segue a orientação dada pelo Min. Celso de Mello do STF no julgamento da ADIO
nº26/DF, para o qual “a sigla LGBT, no contexto dos debates nacionais e internacionais sobre a questão da
diversidade sexual e de gênero, tem sido utilizada para designar a comunidade global das pessoas lésbicas, gays,
bissexuais, travestis, transgêneros, intersexuais, além de outras definidas por sua orientação sexual ou identidade
de gênero. A expressão LGBT , além de possuir a virtude de haver sido formulada pela própria comunidade que
designa, atingiu ampla aceitação pública e consenso internacional, consagrando-se sua utilização, no Brasil, em
08/06/2008, na I Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (convocada por
meio do decreto presidencial de 28 de novembro de 2007), cabendo assinalar, no entanto, que a primazia
conferida ao uso desse termo decorre, exclusivamente, do prestígio e do renome que o acrônimo LGBT adquiriu
no âmbito da defesa dos direitos humanos e do combate à discriminação, sem que o seu emprego signifique
indiferença ou esquecimento em relação às demais siglas também utilizadas, especialmente com o propósito de
fazer incluir, em sua definição, as pessoas que se identificam como “queer” (LGBTQ), as pessoas intersexuais
(LGBTQI), as pessoas assexuais (LGBTQIA) e todas as demais pessoas representadas por sua orientação sexual
ou identidade de gênero (LGBTQI+)”.
15
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: [...]
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e
insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o
terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que,
podendo evitá-los, se omitirem;
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É o que os juristas chamam de “mandado constitucional de criminalização” quanto ao dever constitucional de
criminalizar certas condutas, uma vez que a Constituição de República impôs ao legislador o dever de
obediência do princípio da proporcionalidade como proibição de excesso e como proibição de proteção
deficiente. Assim, “os direitos fundamentais assumem não apenas a função de garantir às pessoas o acesso a
posições jurídicas oponíveis ao Poder Público, mas também expressam o dever do Estado de tornar efetiva a
proteção a esses mesmos direitos eventualmente” (MELLO, 2019).
17
A guisa de esclarecimento, interpretação conforme a constituição consiste em uma técnica de controle de
constitucionalidade, em que se avalia a compatibilidade, formal ou material, dos atos normativos com a
Constituição. Especificamente, “constitui técnica que impede a declaração de inconstitucionalidade da norma
mediante a afirmação de que esta tem um sentido – ou uma interpretação – conforme à Constituição”. Assim,
“reconhece-se a inconstitucionalidade da interpretação suscitada, mas se afirma que a norma pode ser
interpretada de forma constitucional” (SARLET, p. 922-923), elencando-a e especificando-a em forma de
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tese. Disponível em: < http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo931.htm> Acesso em
18 de agosto de 2019.
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O título do tópico remonta ao romance escrito por Elisa Masselli.
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EIXO 4. PROTEÇÃO DE DEFENSORAS/ES DOS DIREITOS
HUMANOS NA AMÉRICA LATINA

Ementa descritiva: buscando-se contribuir para formação de profissionais e docentes
de diversas áreas, a discussão desta linha de pesquisa terá como foco a proteção de
defensores e defensoras dos direitos humanos contra violência estatal e não estatal
resultante de suas lutas por democracia, direitos humanos e justiça social na América
Latina. Neste sentido, são objetos de análise do EIXO 4: (A) a questão das causas
estruturais – pobreza, desigualdade, exclusão – que geram violência estatal e não
estatal contra defensores e defensoras de direitos humanos na América Latina; (B) a
questão das lutas sociopolíticas e ambientais organizadas e conduzidas por
defensores e defensoras de direitos humanos na América Latina; (C) a questão da
necessidade de Estados protegerem defensores e defensoras de direitos humanos
contra violência estatal e não estatal resultante de suas lutas sociopolíticas; (D) a
questão das normas internacionais de direitos humanos voltadas para a proteção de
defensores e defensoras de direitos humanos e sua internalização e socialização no
ordenamento jurídico nacional.
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RESUMO
Este trabalho propõe provocar reflexões quanto a possibilidade do Brasil ser réu na Corte
Interamericana de direitos humanos em razão do “Caso Marielle Franco”. Para atender tal
pretensão foi utilizadoda revisão bibliográfica,por meio de livros, artigos, o próprio Pacto de
São José da Costa Rica, documento norteador do órgão, que contém as normas que estruturam
e ditam o funcionamento deste mecanismo, ademais foi realizada análisedas decisões da Corte
para entender qual seu posicionamento jurisprudencial em virtude da atuação de Estados
Membros nos casos de violência extrema praticadas contra pessoas defensoras de direitos
humanos em seus territórios. Atualmente fala-se em proteção dupla dos direitos humanos, que
não se restringe aos limites internos de cada Estado, mas extrapola os limites
geográficos,possuindo assim amparo no direito internacional.Apesar das leis e tratados que
instituem e protegem direitos humanos e liberdades fundamentais, todos os dias, milhares de
pessoas são submetidas a violações dos mais básicos direitos. Nesse sentido, a existência de
pessoas defensoras para lutarem em prol da efetivação desses direitos, tornaram-se
indispensáveis. Todavia, dados demonstram ataques constantes a estes indivíduos,
contabilizando milhares de assassinatos contra estes em todo o mundo. A américa é
considerada a região mais perigosa para exercício desta atividade nos últimos tempos,
significando na prática, pena de morte. Marielle Franco era vereadora do Estado do Rio de
Janeiro e atuava como defensora de direitos humanos, seu assassinato é um dos casos recentes
de violência deste tipo no Estado brasileiro, um ano após o crime, as investigações ainda
encontram-se em curso, e muito se questiona sobre irregularidades com relação a atuação do
Estado na investigação, elucidação do caso e punição dos autores, cominando então na
indagação inicial, que será respondida no desenvolvimento do trabalho.
Palavras-chave: defensores de direitos humanos; direito à vida; violação; sistema
interamericano.
INTRODUÇÃO
Após as atrocidades das guerras, evidenciou-se os perigos que a atuação ilimitada do
poder do Estado representa ao povo e a humanidade, percebeu-se a necessidade da
constituição de normas estruturadas em valores e princípios que permeasse as relações entres
os Estados e entre Estado e povo, configurando uma preocupação com direitos humanos e
garantias que extrapolassem os limites internos, tornando se uma preocupação internacional.

Por meio de um objetivo comum, foi possível criar organismos regionais a fim de que
os Estados soberanos cooperassem para a promoção da paz. A Organização dos Estados
Americanos é um destes organismos, que em 1969 constituiu o Pacto de São José da Costa
Rica (doravante denominado Pacto), documento norteador do sistema regional de proteção de
direitos humanos, sistema este, que conta com dois órgãos importantes na promoção e defesa
dos direitos humanos, a Comissão interamericana, que fiscaliza, investiga e faz
recomendações aos Estados Membros e a Corte interamericana de Direitos Humanos, órgão
consultivo, e jurisdicional, julgando e punindo os Estados que violam os dispositivos do
Pacto.
O Brasil faz parte da Organização dos Estados Americanos, e reconheceu em 1988 a
jurisdição contenciosa da Corte, após isto, foi réu em diversos casos de violações graves,
incluindo os artigos: 4 (direito à vida), 8 (garantias judiciais) e 25 (proteção judicial).
A américa latina e considerada região perigosa para se exercer a atividade de defensor
de direitos humanos, sendo comum violência extrema como o assassinato dessas pessoas.
O Caso do assassinato de MarielleFranco e seu motorista Anderson Pedro Gomes, no
centro do Rio de Janeiro em 14 de março de 2018,vai ao encontro dessa afirmação. Marielle
era socióloga, vereadora e defensora de direitos humanos, atuava em prol das minorias e
favelados, ativista, Marielle atuava contra as arbitrariedades do Estado, e denunciava os
abusos da atuação da polícia nas comunidades do Estado do Rio de Janeiro, coordenava a
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de
Janeiro, e também havia sido nomeada relatora da comissãoda Câmara Municipal que
fiscalizava a atuação da intervenção militar no Estado.
Um anos após o violento assassinato de Marielle e seu motorista, Anderson Pedro
Gomes,a sociedade ainda não possui respostas claras sobre o caso, pelo contrário, muitos são
os questionamentos sobre a imparcialidade das investigações e aparentes irregularidades na
atuação do Estado para com o caso, despertando preocupação nacional e internacionalmente,
órgãos como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos se pronunciaram pedindo que
o Estado cumpra com o seu dever, e lembrando que, o papel dos defensores é essencial para
democratização e efetivação de tais direitos.
1. ESTRUTURA E COMPETÊNCIA DO SISTEMA INTERAMERICANO DE
DIREITOS HUMANOS
A história da humanidade registrou a evolução dos direitos das pessoas até chegar-se
ao amadurecimento como conhecemos atualmente.Fato importante foram as duas guerras

mundiais, cujas consequências demonstraram que é preciso proteger o homem do seu
semelhante, principalmente quanto este detém do poder Estatal. O prejuízo humano das
guerras atingiu todo o mundo, que experimentou da força brutal de um Estado a serviço dos
interesses de determinados grupos em detrimento de outros, ao reconhecer a fragilidade do ser
humano e dos sistemas existentes, percebeu-se a necessidade de um movimento global em
prol dos direitos essenciais aos seres humanos independentemente de sua nacionalidade.
Quando um país pratica graves violações contra direitos humanos, o direito
internacional permite que certos agentes, acionem mecanismos para o investigar, promovendo
o respeito à esses direitos, além de buscar evitar novas violações. Este é o caso de Sistema
Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos (SIPDH), que tem seu escopo na
Organização dos Estados Americanos (OEA).
Em 1948, durante a 9º Conferência Interamericana realizada em Bogotá, foi
homologado a Carta da Organização dos Estados Americanos (OEA) e a Declaração
Americana de Direitos e Deveres do Homem. Em suma, a OEA proclamou o dever de
respeito aos direitos humanos dos Estados-membros. Em contra partida, a Declaração
Americana enumerou quais são os direitos fundamentais que devem ser garantidos pelos
Estados.
Em 1969, na referida organização (OEA), foi assinada a Convenção Americana sobre
Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Este pacto
prevê dois mecanismos especializados de proteção dos direitos humanos, no qual são
competentes para conhecer de assuntos relacionados ao cumprimento dos compromissos
assumidos pelos Estados-membros, sendo eles a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos (Comissão ou CIDH) e a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH),
conforme o artigo 33 desta convenção.
O Capítulo VII (artigos 34 a 51) dispõe a respeito da organização, função,
competência e procedimento da Comissão. A CIDH é composta por sete membros, e tem
como missão principal promover o cumprimento e defesa dos direitos humanos As funções
desempenhadas pelas Comissão são tais como estimular a observância do Pacto de São José
da Costa Rica, efetuar recomendações, preparar estudos e relatórios, solicitar informações dos
Estados-parte, responder às consultas formuladas pelos Estados-parte, atuar no recebimento e
processamento das petições individuais e das comunicações, que estão dispostas nas alíneas
do artigo 41, vejamos:
a) estimular a consciência dos direitos humanos nos povos da América;
b) formular recomendações aos governos dos Estados-membros, quando considerar
conveniente, no sentido de que adotem medidas progressivas em prol dos direitos

humanos no âmbito de suas leis internas e seus preceitos constitucionais, bem como
disposições apropriadas para promover o devido respeito a esses direitos;
c) preparar estudos ou relatórios que considerar convenientes para o desempenho de
suas funções;
d) solicitar aos governos dos Estados-membros que lhe proporcionem informações
sobre as medidas que adotarem em matéria de direitos humanos;
e) atender às consultas que, por meio da Secretaria Geral da Organização dos
Estados Americanos, lhe formularem os Estados-membros sobre questões
relacionadas com os direitos humanos e, dentro de suas possibilidades, prestar-lhes o
assessoramento que lhes solicitarem;
f) atuar com respeito às petições e outras comunicações, no exercício de sua
autoridade, de conformidade com o disposto nos artigos 44 a 51 desta Convenção; e
g) apresentar um relatório anual à Assembléia Geral da Organização dos Estados
Americanos.

Tem legitimidade para apresentar as petições individuais a vítima de violação ao seu
direito humano, grupo de pessoas, ou, ainda, ONGs legalmente reconhecidas, conforme o
artigo 44. Mas, vale ressaltar que cabe à Defensoria Pública a função institucional de
representar e postular as demandas perante os órgãos internacionais, de acordo com previsão
do artigo 4º, IV, da Lei Complementar 80/94.
Consoante disposto nos artigos 48 a 50, quando recebida a comunicação da violação, é
realizado uma análise para verificar a presença dos requisitos de admissibilidade. Se não
estiverem presentes, arquiva. Agora, se estiverem presentes, é solicitado informações ao
Estado acusado. Diante disso, a Comissão analisará a subsistência das acusações, e
novamente, se é insubsistente, arquiva. Entretanto, se é subsistente, é feito uma tentativa de
solução amigável. Se tal solução é positiva, far-se-á um relatório que é enviado ao SecretárioGeral da OEA. Todavia, se é negativa, um relatório é encaminhado aos Estados-parte
envolvidos, tendo o prazo de 3 meses para tomar providências. Ficando inerte, a Comissão
decidira acerca das medidas tomadas e da publicação das informações da questão à
comunidade internacional.
Por sua vez, o Capítulo VIII (artigos 52 a 69) estabelece a organização, competência,
função e a maneira como deve ser conduzido o processo da Corte IDH. A Corte é composta
por sete juízes, nacionais dos Estados-membros da Organização. Segundo o artigo 61, os
legitimados para ingressar na Corte são apenas o Estado-parte e a própria Comissão IDH,
desde que sejam esgotados os processos previstos nos artigos 48 a 50.
Em conformidade com o n. 2 do artigo 61, excepcionalmente uma pessoa poderá
peticionar diretamente à Corte, nos casos graves e urgentes, com o escopo de evitar danos
irreparáveis, para que assim sejam tomadas medidas acautelatórias, nos procedimentos já em
andamento na Corte.
Pelo exposto, em suma, a CIDH é a comissão que tem por objetivo promover,

fiscalizar e proteger os direitos humanos na América, tendo a faculdade de recomendar aos
Estados-membros, preparar estudos e relatórios, requisitar aos governos informações a
respeito da aplicação da Convenção, o qual é submetido à Assembleia Geral da OEA.
Diversamente, a CoIDH tem uma competência consultiva, segundo o artigo 64, in verbis:
Artigo 64 - 1. Os Estados-membros da Organização poderão consultar a Corte sobre
a interpretação desta Convenção ou de outros tratados concernentes à proteção dos
direitos humanos nos Estados americanos. Também poderão consultá-la, no que lhes
compete, os órgãos enumerados no capítulo X da Carta da Organização dos Estados
Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires.
2. A Corte, a pedido de um Estado-membro da Organização, poderá emitir pareceres
sobre a compatibilidade entre qualquer de suas leis internas e os mencionados
instrumentos internacionais.

Têm-se também, uma competência contenciosa, uma vez que, a competência da Corte
está limitada aos Estados-membros da Convenção que a reconhecem expressamente.
Ademais, cabe à Corte examinar os casos de violação, e ao passo que a Corte decida que
houve tal violação, poderá determinar que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito
violado, e ainda, que seja reparado as consequências, bem como pagamento de indenização
justa às vítimas.
Ao assinar e ratificar a Convenção de Direitos Humanos o Estado assume o dever de
respeitar os direitos previstos neste documento, e a partir do momento que reconhece a
CoIDH como órgão jurisdicional, esta passa a ser competente para julga-lo em casos de
violações dos dispositivos do Pacto de São José da Costa Rica, o Brasil reconheceu a CoIDH
no ano de 1998.
2.

HISTÓRICO DE DECISÕES DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS

HUMANOSEM CASOS QUE VERSEM SOBRE DEFENSORES DE DIREITOS
HUMANOS
Ao Estado não cabe a violação de direitos humanos, a Corte é um mecanismo
importante do sistema regional de proteção, que pode julgar e punir juridicamente imputando
a estes um ônus.
Apesar do compromisso que os Estados membros assumem no Pacto de São José da
Costa Rica (doravante denominado Pacto), de proteger, promover os direitos humanos e
garantias fundamentais;violaçõespelo Estado continuam a acontecer.Nesse cenáriode
insatisfação, estão inseridas as pessoas defensoras/es de direitos humanos que cumprem papel
importante em prol do respeito e efetivação destes direitos, promoção da conscientização,

defesa dos indivíduos contra arbitrariedade Estatal, e combate a impunidade.
A declaração dos defensores de direitos humanos, conferida pela resolução 53/14457
da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 09 de dezembro de 1998, em seu artigo 1º, afirma
que todos possuem o direito individualmenteou por meio de associação, promover e lutar pela
proteção e realização dos direitos e liberdades fundamentais a nível nacional e internacional.
Posteriormente indica que cada Estado deve proteger e se responsabilizar pela promoção
efetiva desse direito.
As

pessoas

defensoras/essão

identificadas

por

atividades

desenvolvidas

independentemente de remuneração por seu trabalho, podendo exercer concomitantemente
função ou cargo público, pois atuam de forma especial:
[...] na promoção, respeito e proteção dos direitos humanos e liberdades
fundamentais nas Américas, assim como no apoio a vítimas, na representação e
defesa de pessoas cujos direitos encontram-se ameaçados ou violados58. Suas
atividades de vigilância, denúncia, difusão e educação contribuem de maneira
essencial ao respeito dos direitos humanos, pois lutam para combater a
impunidade59.

Apesar de tal importância, a América Latina é local perigoso para a atividade,
contabilizando diversos assassinatos todos os anos. No Brasil além do alto índice de
assassinatos, há ainda um sistema punitivo inefetivo em casos deste tipo, potencializando a
lesividade deste crime, que tem por consequência os acometimentos de novos e a sensação de
impunidade.
Em sentença de agosto de 2014 a Corte se posicionou contra a atuação do Estado da
Guatemala por violação grave de direitos humanos, tratando da falta de proteção ao defensor
A.A60, assim como falta de diligências investigativas efetivas e em prazo razoável, A.A, além
de defensor, exercia cargopolítico e estava ameaçado de morte, este caso é conhecido por
“Caso defensor de Direitos Humanos e outros vs. Guatemala”o familiares do defensor
também foram-violados,a Comissão Interamericana de Direitos Humanos em suas alegações,
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alegou que o Estado havia descumprido o Pacto pelas seguintes razões:
[...] “falta deprevenção do assassinato do defensor de direitos humanos [A.A.],
ocorrido em 20 de dezembrode 2004, o qual se encontra na impunidade, em
consequência das irregularidades cometidas noinício da investigação e da falta de
diligência para investigar as hipóteses relacionadas com amotivação do assassinato.
Além disso, a investigação não foi realizada em um prazo razoável efoi
comprometida pela falta de proteção às pessoas que participaram ativamente no
processo”.Argumentou, ainda, que a situação de desproteção em que se encontrou a
família deu origemao seu deslocamento, violando o direito à liberdade de circulação
e de residência. Tambémalegou que a Guatemala violou o dever de garantir os
direitos políticos, em virtude do cargopúblico que ocupava o senhor A.A. e da
impossibilidade de sua filha, B.A.61, dar continuidade aoexercício desses direitos.

Dentre os artigos que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, alegou terem
sido violados, encontram-se o artigo4, direito à vida, 8, garantias judiciais e 25, proteção
judicial; do Pacto.Neste caso o Estado da Guatemala foi condenado, e em sua sentença a corte
proferiu:
§10.O Estado deve realizar, com a devida diligência e em um prazo razoável, as
investigações e processos penais correspondentes, em conformidade com as
disposições de seu direito interno, objetivando individualizar, identificar e, se for o
caso, punir os responsáveis materiais e intelectuais pela morte de A.A., e pelas
ameaças sofridas por seus familiares, bem como estabelecer a verdade dos fatos,
considerando os critérios indicados para investigações neste tipo de caso, nos termos
do parágrafo 252 da presente Sentença. Ademais, de acordo com a norma disciplinar
pertinente, o Estado deve examinar as eventuais irregularidades processuais e
investigativas relacionadas com os fatos, e, se for o caso, sancionar a conduta dos
servidores públicos correspondentes, sem que seja necessário que as vítimas
interponham denúncias para este fim, nos termos do parágrafo 253 da presente
Sentença.(SENTENÇA,p.103)62grifo nosso.

No §252 do caso, a corte também se pronunciou afirmando que o Estado deveria
assegurar o acesso dos familiares nas fases investigativas, assegurar que os órgãos judiciais
atuem de forma adequada e imparcial, além de publicar os resultados do processo para que a
sociedade conheça dos fatos, objetos e seus respectivos responsáveis.
Em analise ao “Caso Valle Jaramillo e outros vs. Colômbia”, verifica-se que o Estado
da Colômbia, também foi condenado pela Corte, por descumprir com os mesmos artigos
supramencionados no caso anterior tais quais os artigos 4, direito à vida, 8 de 25 do Pacto,
referentes a garantias e proteção judicial, o Sr. Valle Jaramillo,que era defensor de direitos
humanos e foi assassinado por dois homens em seu local de trabalho, como traz Valério de O.
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Mazzuoli (2018, p. 198):
O tribunal se manifestou no sentido de relembrar que é possível a responsabilização
do Estado por atos de terceiros ou particulares, em princípio não atribuíveis a ele,
em razão de sua obrigação de garantir o respeito dos direitos entre os indivíduos
(§77). Além disso, os magistrados fizeram algumas considerações sobre o especial
dever de proteção dos defensores de direitos humanos que os Estados possuem. Bem
como a sensação de impunidade que este tipo de violação causa na sociedade, uma
vez que produz efeitos não apenas individuais, mas sociais, o que dificulta o trabalho
dos indivíduos que defendem os direitos humanos (§96).

Em 3 de abril de 2009, a Corte proferiu a sentença do “Caso Kawas Fernández vs.
Honduras”, Blanca JeannetteKawas Fernández era defensora ambientalista e foiassassinada
por dois homens que ao invadir sua casa, deferiu dois tiros em seu pescoço, o Estado se
mostrou omisso e foi condenado pelos artigos 4, direito à vida, 8 e 25 garantias e proteção
judicial do Pacto, cumpre destacar que neste caso a Corte identificou detalhe grave como
demonstra Valério OliveriraMazzuoli (2018, p. 200): “havia sido alegado que a execução da
vítima era imputável a agente estatais – ainda que como autores intelectuais do delito -, a
corte observou a especial gravidade de tal acusação[...]”. Demonstra-se com o exposto que a
Corte possui histórico de atuação em casos relacionados a violação de direitos humanos
praticados contra pessoas defensoras/es de direitos humanos.
3.

ATUAÇÃO DA CORTE NO CASO MARIELLE
Marielle Franco, era socióloga, vereadora do PSOL,defensora de direitos humanos e

do direito a cidade, no dia 14 de março de 2018, foi executada, e junto dela o seu motorista
Anderson Gomes. O crime ocorreu no centro do Rio de Janeiro, nascida e criada na favela da
Maré,se formou em Ciências Sociais pela PUC-Rio, fez mestrado em Administração Pública
pela UFF. Deu voz as minorias, era contra a ideia de que todo favelado é bandido. Duas
semanas antes de seu assassinato havia assumido a função de relatora da Comissão da Câmara
de Vereadores do Rio de Janeiro, cujo objetivo era acompanhar a atuação das tropas na
intervenção federal do Estado, no qual ela vinha denunciando a atuação brutal dos policiais
nas favelas.
Desde a Declaração da ONU sobre Defensores dos Direitos Humanos, em 1998, cerca de
3.500 ativistas foram mortos em todo o mundo, segundo estimativa da Anistia Internacional. O site
TRT, afirma que 75% dos assassinatos de defensores de direitos humanos no mundo ocorrem na
América Latina. No Brasil esses dados não se mostram diferentes, o número de execução de
defensores de direitos humanos e alarmante, sendo um dos países com o maior número de assassinatos
na região das Américas.

Especialista da Organização das Nações Unidas e daComissãoInteramericana de Direitos
Humanosafirmam que"O assassinato de Marielle Franco é um ataque ao coração de uma sociedade
democrática e um caso emblemático das ameaças enfrentadas pelos defensores de direitos humanos no
Brasil”.
Há dois dias de completar 1 (um) ano da morte de Marielle e Anderson, dois suspeitos foram
presos, um é o policial militar reformado Ronnie Lessa, o outro é um ex-policial militar Elcio Vieira
de Queiroz, ambos foram denunciados,contudo há detalhes públicos e notórios que apontam erros
grosseiros na fase investigativa que prejudicaram significadamente o curso do processo, além de
extrapolar o prazo considerável razoável, de acordo com as normas internas do Estado.
Assim, uma Comissão Externa da Câmara dos Deputados, se reuniram com o diretor da
Divisão de Homicídios do Rio de Janeiro, responsável pelo caso, para verificar as causas de erros
como a falta de realização de exame de raio x nos corpos de Marielle e Anderson; demora na
identificação da arma utilizada no crime; negligência ao deixarem o carro com todos os vestígios do
assassinato ao relento por mais de 40 dias após os assassinatos; o fato de o caso seguir sob sigilo
impossibilita apurar os danos exatos causados por tais erros.
A porta voz do movimento Ríos Vivos, afirma que: “Líderes sociais e defensores dos direitos
humanos precisam mais do que escoltas [...] para não matá-los. Eles precisam que o ambiente social e
político que os rodeia seja protetor”.
A Comissão de Direitos Humanos já se pronunciou na data de 14 de março de 2019, quando
o crime completou um ano expressando que apesar de reconhecer o trabalho realizado pela polícia
brasileira ao prender os suspeitos do crime “é preciso fazer mais para esclarecer os motivos do ataque
e descobrir quem está por trás dele.”(UNIC,RJ, 2019).
Ainda neste documento a comissão destaca a importância de diligências efetivas: “Instamos
o Brasil a concluir a investigação o quanto antes, levando os responsáveis intelectuais e materiais à
justiça e oferecendo reparação e indenização às famílias.”(UNIC,RJ, 2019). Nota-se que a Comissão já
está atenta ao Brasil no caso Marielle Franco.
O Brasil foi réu na Corte Interamericana de Direitos Humanos, em diversos casos, a exemplo
do caso Sétimo Garibaldi vs. Brasil em que o país foi condenado por violar os artigos 1º, que
disciplina o dever de respeitar os direitos, art. 8º que prediz sobre as garantias judiciais e art. 25 sobre
a proteção judicial, todos do Pacto de São José da Costa Rica.
No Caso Escher e outros o Brasil também foi condenado com base nos artigos 8º e 25 do
Regulamento da CIDH; assim como nos casos Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde; Caso Favela
Nova Brasília; Caso Gomes Lund e outros; especificamente no caso Ximenes Lopes, a corte:
“[...] estabeleceu que, [...] era necessário investigar exaustivamente a cena do crime, bem
como a autópsia e análise do corpo, de forma rigorosa, empregando os procedimentos mais
apropriados” (MAZZUOLI, 2018)
Percebe-se que o Brasil violou o Pacto na função positiva de investigar de modo efetivo

crimes graves e também na função de prevenir tais crimes. Assassinar aqueles cuja atividade
representa a luta por direitos de diversos grupos considerados minorias, e pela efetivação de direitos
mínimos como os direitos humanos é um crime que ameaça todo o Estado democrático.
Nesse sentido, necessário se faz mencionar os dados que o ilustre André de Carvalho Ramos
que preconiza em sua doutrina:
Desde 1996, a Comissão IDH adotou 34 medidas cautelares contra o Brasil em cinco
temas: (i) adolescentes em conflito com a lei privados de liberdade, (ii) pessoas
privadas de liberdade, (iii) proteção de testemunhas, (iv) proteção de defensores de
direitos humanos e (v) comunidades indígenas. O maior número de cautelares
outorgadas pela Comissão IDH nessas décadas referem-se à proteção de defensores
de direitos humanos. Somam-se, ao todo, 13 medidas, incluindo o caso Manoel
Mattos (cujo assassinato foi submetido ao Incidente de Deslocamento de
Competência, analisado neste Curso). (RAMOS, 2018) grifo nosso

O deslocamento de competência está previsto na Constituição Brasileira de 1988, Art.
109, § 5º, em síntese possibilita que diante da omissão, ou incapacidade das autoridades
responsáveis por investigar violações graves de direitos humanos, o Procurador- Geral da
República poderá deslocar a competência da apuração, investigação e punição dos atos para a
esfera Federal a fim de que sejam respeitados os tratados internacionais de direitos humanos,
comprovando problemas relacionados a atuação Estatal nesse caso.
4. MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho possui natureza qualitativa, foi empregado a revisão bibliográfica, por
meio da análise de leis, artigos científicos e livros que trabalhe com a violência contra
defensores e defensoras de direitos humanos, especificamente material a respeito do Caso
Marielle Franco, realizou-se consulta ao regulamento da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos bem como análise jurisprudencial da Corte Interamericana de Direitos Humanos,
quanto ao método para a elaboração do trabalho, trata-se do método indutivo, partindo de
casos particulares para uma afirmação geral, Por fim a análise de dados estatísticos, com o
objetivo de auxiliar na confirmação de tais preposições.
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Há fortes indícios de que erros graves foram cometidos durante a fase inicial da investigação,
no que diz respeito a colheita de provas. Um conjunto de diligências devem ser executados para que
sejam colhidas as evidências de um crime. Provas são elementos importantes que contribuem para a
elucidação do crime, e podem indicar, qual o meio utilizado e o modo de execução, autoria e

materialidade, de modo que são determinantes para o curso que o processo terá.
É sabido que as investigações estão acontecendo, que suspeitos foram denunciados, todavia o
caso Marielle Franco alerta para a necessidade de efetivação, eficiência e eficácia do processo
investigativo em todas as suas fases sem que se meça esforços, que haja seriedade e comprometimento
desde o primeiro momento. O caso Marielle, tem visibilidade e o Brasil já está sendo pressionado por
órgãos internacionais como a ONU e a CIDH.
A jurisprudência da Corte, quanto ao caso Sétimo Garibaldi; Escher e outros; Trabalhadores
da Fazenda Brasil Verde; Favela Nova Brasília; Gomes Lund e outros; Ximenes Lopes, demonstram
que o Brasil possui histórico de falhas durante a fase investigativa em crimes de violação grave de
direitos humanos assim como garantias e proteção judiciais.
Ademais a jurisprudência internacional da Corte Interamericana, demonstra que ao julgarem
casos com especificidades semelhantes a este, a Comissão acolheu a petição e remeteu a Corte que ao
deferir o processo, condenou o Estado por violações comuns aos artigos 4 (direito à vida), 8 (garantias
judiciais) e 25 (proteção judicial), além de exigir diligências no processo de investigação dos casos,
assegurando a utilização das ferramentas e profissionais qualificados, atuação dos imparcial do sistema
judicial do Estado, assim como a proteção dos familiares das pessoas defensoras/es de direitos
humanos e efetiva participação no processo.

CONCLUSÕES
O Brasil ratificou o Pacto de São José da Costa Rica em 1992 e reconheceu a competência da
Corte Interamericana de Direitos Humanos em 1998, de modo que o Estado brasileiro assumiu o dever
de respeitar os direitos previstos neste documento.
Em razão disso, considerando que América Latina e em especial o Brasil é uma das regiões
mais perigosas para se exercer a atividade de defensor de direitos humanos, e ainda o histórico de
julgados do Brasil porviolações dos direitos e garantias processuais, sentenciados pela Corte
Interamericana.
Considerando ademais, o histórico de decisões da própria Corte sobre assassinatos de
defensoras/es de direitos humanos, em que o Estados diversos se mostraram omissos, ineficazes,
irresponsáveis ou negligentes e acabaram por violar dispositivos importantes como os artigos: 4
(direito à vida), 8 (garantias judiciais) e 25 (proteção judicial), todos combinados com o artigo 1.1
(obrigação de respeitar os direitos) do Pacto de São José da Costa Rica.
Observando ainda as medidas cautelares já propostas ao Brasil pela CIDH, e o impacto desse
crime para a democracia brasileira, e por fim dada aanálise das particularidades dos casos julgados
pela Corte Interamericana e as particularidades identificadas no caso de Marielle Franco, como
possíveis omissões na coleta de provas, diligências em prazo não razoável, não garantia de proteção
aos familiares da vítima, da ineficácia do Brasil em cumprir as diligências necessárias e prescritas em

lei para se investigar, punir e reprimir tais crimes, evidencia-se então que é possível que o Brasil possa
ser réu na Corte Interamericana de Direito Humanos em razão do “caso Marielle Franco” pela violação
dos artigos 4 (direito à vida), 8 (garantias judiciais) e 25 (proteção judicial).
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RESUMO
O artigo pretende estudar a utilização do discurso como instrumento de invisibilização e
sujeição dos professores e professoras investidos nas funções de direção das unidades
acadêmicas dos cursos pertencentes aos campi da UFG situados no interior do estado. A partir
de uma breve análise do processo de invisibilização e sujeição, por meio da linguagem e do
discurso presentes nas obras de Butler e Foucault, busca-se compreender a dinâmica de
apagamento e reconhecimento, com fundamentos na obra de Fraser, e que auxiliam na
compreensão do citado objeto de análise. O estudo será realizado por meio da metodologia
com enfoque qualitativo, o que demanda um processo interpretativo sobre os dados e as
teorias ora trabalhadas. O método hipotético-dedutivo será utilizado para a convalidação das
hipóteses existentes, com suporte na revisão da bibliografia escolhida.
Palavras-chave: Poder. Discurso. Subordinação. Sujeição. Reconhecimento.
SUMMARY
This article aims to study the use of discourse as an instrument of invisibility and subjection
of teachers invested in the direction of the academic units of the courses belonging to UFG
campuses located in the interior of the state. From a brief analysis of the process of invisibility
and subjection, through the language and discourse present in the works of Butler and
Foucault, we seek to understand the dynamics of erasure and recognition, based on Fraser's
work, and which help in the understanding of said object of analysis. The study will be
conducted through the methodology with qualitative approach, which requires an
interpretative process on the data and theories worked on. The hypothetical-deductive method
will be used for the validation of existing hypotheses, supported by the review of the chosen
bibliography.
Keywords: Power; Speech; Subjection; Invisibility; Recognition; Redistribution.
1. INTRODUÇÃO

A Universidade Federal de Goiás é uma universidade multicampi, com campus nas
cidades de Goiânia, onde fica sua sede, na cidade de Goiás, Jataí e Catalão. A interiorização
da UFG iniciou-se em 1980, com a criação do campus avançado de Jataí; posteriormente em
1982, cria-se a Unidade Acadêmica de Catalão, que no ano seguinte se torna o campus
avançado de Catalão; na cidade de Goiás, a UFG retorna suas atividades na antiga capital a
partir de 1989, com a retomada da Faculdade de Direito na cidade, através de uma extensão

da unidade acadêmica instalada na capital do estado.
Dentro do projeto de expansão das universidades federais, o REUNI, a Universidade
Federal de Goiás se modifica, expandindo a interiorização de suas atividades, aumentando o
aporte de cursos e vagas nos antigos campus avançados de Jataí, Catalão e Goiás, que passam
a ser denominadas, partir de 2014, de Regionais.
Na antiga estrutura dos campi avançados, cada campus detinha apenas uma vaga na
composição do colegiado da UFG, representados pelos/as respectivos/as diretores/as,
enquanto os/as diretores/as das unidades dos campi da capital representavam cada unidade
acadêmica, ou seja, dentro do colegiado da UFG havia uma desproporção entre os/as
integrantes do interior e da capital, pois estes detinham a ampla maioria dos votos, fazendo-se
representados/as pela quantidade de unidades acadêmicas existentes, enquanto aqueles se
representavam, dentro do colegiado, por um/a único/a diretor/a de cada campus.
Na esfera econômica, outrossim, a UFG destinava gratificação de direção apenas a
cada diretor de cada campus avançado, deixando os/as diretores/as das unidades acadêmicas
dos campi do interior sem qualquer tipo de gratificação, enquanto os/as diretores/as das
unidades acadêmicas dos campi da capital recebiam a respectiva gratificação por ocuparem
cargos de direção.
Com a alteração estrutural da Universidade, a partir de 2014, os/as diretores/as das
unidades acadêmicas dos campi do interiorpassaram a compor o colegiado da Universidade,
conferindo-se maior voz as Regionais do interior, equilibrando-se minimamente a
representatividade dos/as docentes, técnicos e discentes. No que toca as gratificações,
contudo, os/as diretores das unidades pertencentes aos antigos campi avançadospassaram a
receber uma gratificação que era e ainda é substancialmente inferior aos/às diretores/as da
capital.
Verifica-se, desse cenário, um processo de invisibilização de docentes, técnicos e
discentes dos campi da UFG no interior do estado, que após anos de luta por reconhecimento,
asseguraram uma voz maior dentro do colegiado da Universidade, contudo, ainda sofrem um
processo de sujeição e subordinação, através da linguagem e discurso, vez que se confere
nomenclatura distinta entre diretores das unidades da capital e diretores das unidades do
interior, e, por meio dessa nomenclatura, faz-se o pagamento de gratificações inferiores
adocentes da capital.
O regimento interno da UFG, a partir de 2014, manteve a denominação de diretores
das unidades acadêmicas – UA – da capital como “diretores”, enquanto nomeou como
“chefes” os/as diretores/as das unidades acadêmicas do interior, justificando que estas novas

unidades são unidades acadêmicas especiais - UAE, colocando-se diversos requisitos para que
uma UAE viesse a ser nomeada como UA.
Em que pese o reconhecimento conferido aos/às docentes do interior, verifica-se que
o processo de sujeição e subordinação se manteveatravés do uso do poder do discurso e
linguagem, vez que as exigências colocadas para que uma UAE se torne uma UA não foram
alcançadas por nenhuma unidade da capital, ou seja, as próprias unidades acadêmicas da
capital, apesar de terem mantido o status preexistente, não reúnem as condições de serem
nomeadas como tal.
2. O PROCESSO DE INVISIBILIZAÇÃO E A LUTA POR RECONHECIMENTO.
A categorização dos indivíduos não é um tema novo, especialmente no que diz
respeito a estudos de gênero e sexualidade, que visam, através do discurso, construir uma
identidade a um grupo ou indivíduo, campo em que se ressaltam os estudos de Foucault,
Nietzsche e Butler.
Para Butler (2017b, p. 18), os “domínios da ‘representação’ política e linguística
estabeleceram a priori o critério segundo o qual os próprios sujeitos são formados, com o
resultado de a representação só se estender ao que pode ser reconhecido como sujeito”.
A representação linguística, bem como sua ausência, gera uma problemática para
além da sujeição e subordinação dos indivíduos ou da categoria, vez que é a imposição, por
meio de um poder externo, que os encaixa nas limitações e concepções dos que nomeiam e
categorizam. Aquele sujeito que não se enquadra dentro da categoria, por consequência, deixa
de existir como tal, tornando-se invisível socialmente.
A teoria que encontramos em Butler (2017b, p. 18) pode ser, para além dos
problemas de gênero, utilizada também para a dominação linguística e categorização jurídica
das relações, vez que aquilo que não é representado pela norma e, portanto, está à margem
dela, passa a não existir no mundo jurídico, ocasionando sua invisibilização.
Há, na teoria de Butler, uma dupla consequência da categorização e nomeação, (1) a
sujeição e limitação dentro dos parâmetros dos que constroem a norma jurídica, e (2) a
exclusão daqueles que não se fazem representados pela norma, ficando à margem do mundo
jurídico e, portanto, invisíveis.
Para contrapor essa limitação normativa, Butler (2017b, p. 9 e 10) socorre-se à
genealogia crítica Nietzsche, retomada por Foucault.
A crítica genealógica [...] investiga as apostas políticas, designando como origem e

causa categorias de identidade que, na verdade, são efeitos de instituições, práticas e
discursos cujos pontos de origem são múltiplos e difusos. A tarefa dessa
investigação é centrar-se – e descentrar-se – nessas instituições definidoras... –
grifos no original.

Voltando ao objeto do artigo, verifica-se que os/as professores/as diretores de
unidades nos campi do interior de Goiás estavam à margem da norma que reconhecia as
atribuições dos diretores, na medida em que em um primeiro momento apenas o/a diretor/a de
cada campus avançado se fazia representar perante o colegiado da Universidade e recebia a
correspondente gratificação.
Ocorre que, com a expansão da Universidade, esse modelo passou a não mais ser
aceito, ensejando, a partir desse desequilíbrio, a luta pelo reconhecimento e redistribuição de
políticas aos/às professores/as até então invisíveis para o colegiado da Universidade Federal
de Goiás.
Para Fraser (2006, p. 232) redistribuição e reconhecimento são conceituadas,
respectivamente, pela desigualdade econômica e cultural, vejamos.
O remédio para a injustiça econômica é alguma espécie de reestruturação políticoeconômica. Pode envolver redistribuição de renda, reorganização da divisão do
trabalho, controles democráticos do investimento ou a transformação de outras
estruturas econômicas básicas. Embora esses vários remédios difiram
significativamente entre si, doravante vou me referir a rodo esse grupo pelo termo
genérico "redistribuição". O remédio para a injustiça cultural, em contraste, é
alguma espécie de mudança cultural ou simbólica. Pode envolver a revalorização
das identidades desrespeitadas e dos produtos culturais dos grupos difamados. Pode
envolver, também, o reconhecimento e a valorização positiva da diversidade
cultural. Mais radicalmente ainda, pode envolver uma transformação abrangente dos
padrões sociais de representação, interpretação e comunicação, de modo a
transformar o sentido do eu de todas as pessoas. Embora esses remédios difiram
significativamente entre si, doravante vou me referir a rodo esse grupo pelo termo
genérico “reconhecimento”.

A falta de participação política nas tomadas de decisões dentro da UFG por parte de
professores diretores das unidades do interior causou, ao longo de anos, um conflito entre
interior e capital. Essa situação era evidenciada na representação dentro do colegiado da UFG,
a qual se mostrava desequilibrada e centralizadora, de forma que as políticas a serem
implementadas pela Universidade perpassavam sempre pelo interesse de professores, técnicos
e discentes da capital, situação que alijava os do interior de um processo justo e democrático.
O reconhecimento, nos termos propostos por Fraser, constata-se através da
readequação do Regimento Interno da UFG, passando a nomear os diretores do interior, agora
como “chefes”, dando voz e voto a estes. A utilização do termo reconhecimento se coloca, já
que nomear é trazer à luz do discurso.

A análise ora tratada não se atém exclusivamente à dimensão do reconhecimento
cultural proposto pela autora, contudo engloba o reconhecimento dessa categoria enquanto
objeto tratado pelo discurso, pois, retomando-se o que já fora falado por Butler, o sujeito se
reconhece discursivamente na medida em que é nomeado e explicitado. Quando o Regimento
Interno da UFG, dessa forma, nomeia os diretores do interior como “chefes”, há o
reconhecimento discursivo desses sujeitos, ou seja, elas passam a fazer parte da dinâmica de
poderes e intenções que o regimento interno carrega em si.
O caso, portanto, se enquadra naquilo que Fraser denomina como coletividades
bivalentes, pois não há prevalência entre remédios de redistribuição ou reconhecimento,
fazendo-se necessários ambos, vejamos (2006, p. 233):
Quando consideramos coletividades localizadas na região intermediária do espectro
conceitual, encontramos tipos híbridos que combinam características da classe
explorada com características da sexualidade desprezada. [...] Nesse caso, nem os
remédios de redistribuição nem os de reconhecimento, por si sós, são suficientes.
Coletividades bivalentes necessitam dos dois.

No caso dos/as professores/as do interior, não há antagonismo entre as lutas, eis que
se faziam necessários remédios de redistribuição e reconhecimento, pois foram retirados deles
a representatividade da categoria e poder de decidir o futuro da própria instituição, bem como
a supressão de um benefício pecuniário que deveriam e ainda devem receber em igualdade, na
medida em que são diferenciados por uma questão puramente geográfica.
Aqui se faz possível a aproximação da teoria de Fraser utilizada ao gênero e à “raça”,
pois esta “também estrutura o acesso ao mercado de trabalho formal, constituindo vastos
segmentos da população de cor como subploretariado ou subclasse [...] O resultado é uma
estrutura econômico-política que engendra modos de exploração, marginalização e privação”
(FRASER, 2006, p. 235). Nesse aspecto, denota-se uma política de segregação, onde os/as
diretores/as da capital são assemelhados à metrópole, e os/as do interior à colônia, sendo
renegados a uma marginalização e privação de voto e voz.
Dessa forma, em que pese ter se equilibrada a luta pelo reconhecimento, tendo os/as
professores/as diretores (apesar de “chefes”) das unidades do interior conquistado voz e certa
representatividade dentro do colegiado da UFG, ainda existe uma forte sujeição destes. Por
esse motivo, fazem-se necessários também remédios de redistribuição.
3. A SUJEIÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS POR MEIO DO DISCURSO E A
FALHA NA REDISTRIBUIÇÃO.

A origem do discurso, para Foucault (2009, p. 37), nunca é neutra, sempre
pressupondo o exercício do poder daquele que detém a legitimidade do discurso e sua
elaboração sobre aqueles que são legitimados pela norma jurídica a ser produzida. As
coerções discurso podem ser compreendidas como: “as que limitam seus poderes, as que
dominam suas aparições aleatórias e as que selecionam os sujeitos que falam.”.
Dessa forma, verifica-se que o discurso que insere os/as professores/as do interior
dentro do colegiado da UFG já vem maculado de um poder que os sujeita, vez que (1) a
norma se originade um grupo privilegiado, quais sejam, os que já compunham o colegiado da
Universidade (em sua totalidade ou maioria); (2) em que pese haver a inserção daqueles antes
alijados, esta ocorre ainda a subordinar a atuação destes, categorizando-os de forma inferior
aos que já compunham essa coletividade.
Nesse sentido, o conteúdo da norma jurídica é reflexo do privilégio desse grupo,
tendo em vista serem eles que determinam o conteúdo da norma, quem será
identificado/categorizado e quem será excluído perante a norma. O uso exclusivo do
discursopor parte de um grupo determinadofaz com que se utilize desse poder para sujeitar
outros que ainda não se apoderaramdos meios de fabricaçãodo discurso como forma de
exercício do poder, envergando a realidade ao poder do discurso, ainda que a norma jurídica
redigida proveniente desse poder não corresponda à realidade fática, ou seja, ainda que não
exista a dita diferença entre “chefes” e “diretores”.
Em contrapartida, para efeitos práticos de aplicação, o que se mostra válido é a forma
consolidada da linguagem jurídica, ainda que imposta de forma unilateral e sem
correspondência fática, consolidando-se o processo de sujeição e subordinação da categoria
inaugurada. Foucault (2009, p. 14) assim dispõe:
...se levantamos a questão de saber qual foi, qual é constantemente, através de
nossos discursos, essa vontade de verdade que atravessou tantos séculos de nossa
história, ou qual é, em sua forma muito geral, o tipo de separação que rege nossa
vontade de saber, então é talvez algo como um sistema de exclusão (sistema
histórico, institucionalmente constrangedor) que vemos desenhar-se.

Foucault (2009, p. 17 e 18) continua dizendo que a verdade é reconduzida pelo modo
como o saber é aplicado, distribuído, repartido e atribuído, ou seja, os símbolos que usamos
para perpetuar a verdade e a vontade de apoiá-la em suporte institucional. No caso ora
trabalhado, a norma jurídica confere validade ao poder exercido pelo discurso jurídico, ainda
que apartado da realidade, atribuindo um caráter de justo ao que, ao cabo, é totalmente
injusto.

A sujeição pelo discurso se dá, conforme preceitua Butler (2017a, p. 10), na
ambivalência de um discurso alheio a nós, que, de forma paradoxal, inicia e sustenta nossa
ação. Tal fato se dá na medida em que o autor do discurso que confere “à inquietante
linguagem da ficção suas unidades, seus nós de coerência, sua inserção no real”
(FOUCAULT, 2009, p. 28).
A sujeição, portanto, passa a ser ferramenta indispensável para fundação do sujeito
perante a norma jurídica, na medida em que a subordinação do sujeito pela linguagem
mimetiza um chamado de autoridade do indivíduo, que se reconhece nesse chamado e passa a
existir no discurso. Sem a subordinação, portanto, o indivíduo, para Butler (2017a), não pode
se reconhecer dentro do discurso e, dessa forma, não existe; impondo-se a subordinação como
condição prévia de existência do sujeito, ainda que para refutar o discurso ou para lhe
reproduzir, ressaltando-se o excerto: “A interpelação – a produção discursiva do sujeito social
- acontece nessa troca pela qual o reconhecimento é oferecido e aceito.”(BUTLER, 2017a, p.
14).
A denominação, portanto, de professores como “chefes” é a fundação do sujeito
como categoria, vez que a categorização foi oferecida pelo autor do discurso subordinador e
aceita pela coletividade (ainda que de forma parcial), que passou a existir dentro do discurso
da norma jurídica, carregando assim a autoridade de sua exigibilidade perante o mesmo autor
subordinador.
Butler (2017a, p. 90) conceitua sujeição “como um tipo de poder que não só
unilateralmente age sobre determinado indivíduo como uma forma de dominação, mas
também ativa ou forma o sujeito.”. A formação do sujeito como “chefe” se dá na medida em
que o poder, através do discurso jurídico, age sobre os/as professores/as e neles/as provoca a
reação de aceitar ou refutar a sua ação, que, através dessa reação, toma para si o poder que
antes agiu sobre ele.
A partir dessa reação, percebe-se que a falha no processo de redistribuição, vez que o
reconhecimento fora conferido do ponto de vista de participação política dentro da
Universidade. A falha no pagamento isonômico, em decorrência da categorização inferior de
professores do interior, no entanto, demonstra a ausência de remédios de redistribuição.
Fraser (2006, p. 233) preceitua que normalmente as lutas de redistribuição são
pautadas pela “desdiferenciação” do grupo, procurando desfazer os “arranjos econômicos que
embasam a especificidade do grupo”.
Objetivamente, verifica-se que os/as “chefes/as” recebem uma gratificação inferior
aos/às “diretores/as”, pois recebem, respectivamente, pela função dos cargos as rubricas

FG.001 e CD.003, que, a partir de 1ª de janeiro de 2019, foram estipuladas em R$ 975,51
(novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) e R$ 8.842,39 (oito mil
oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos), conforme consta nos anexos I e III
da Lei nº 13.328/2016.
Fraser (2006, p. 237) conceitua essa meia política como “remédios afirmativos”, que
são:
Por remédios afirmativos para a injustiça, entendo os remédios voltados para corrigir
efeitos desiguais de arranjos sociais sem abalar a estrutura subjacente que os
engendra. [...] Remédios afirmativos para tais injustiças são presentemente
associados ao que vou chamar "multiculturalismo mainstream". Essa espécie de
multiculturalismo propõe compensar o desrespeito por meio da revalorização das
identidades grupais injustamente desvalorizadas, enquanto deixa intactos os
conteúdos dessas identidades e as diferenciações grupais subjacentes a elas.

Vislumbra-se, portanto,

que os/as professores/as do interior continuaram

subordinados como se inferiores fossem, de forma que antes sequer tinham o reconhecimento
para participarem do colegiado da UFG. Atualmente, apesar da participação, esses docentes
ainda são subordinados por um pagamento a menor de suas gratificações, mesmo sem
qualquer razão para existir tal discriminação.
Ao cenário, portanto, faz-se mister o emprego de remédios transformativos, assim
conceituados (FRASER, 2006, p. 237):
Remédios transformativos, em contraste, são presentemente associados à
desconstrução. Eles compensariam o desrespeito por meio da transformação da
estrutura cultural-valorativa subjacente. Desestabilizando as identidades e
diferenciações grupais existentes, esses remédios não somente elevariam a
autoestima dos membros de grupos presentemente desrespeitados; eles
transformariam o sentido do eu de todos.

A desconstrução da segregação imposta, seja pela invisibilização em um primeiro
momento, seja pela linguagem subordinadora posterior, não foi consubstanciada pelo autor do
discurso de forma total, conferindo meramente remédios de reconhecimento. A limitação
desse reconhecimento, sonegando-se a completa redistribuição, mostra a aceitação dos
sujeitados pela norma, que internalizaram o exercício do poder subordinador, validando o
discurso como forma de exercício desse poder, completando-se a formação do sujeito, como
teoriza Butler (2017a, p. 90).
4. CONCLUSÃO.
O trabalho buscou, portanto, analisar como o poder age através do discurso, visando

conferir concretude à teoria de Foucault e Butler, aplicando-as não apenas à problemática de
gênero, expandindo-as para qualquer relação jurídico-normativa existente.
Verificou-se que o discurso criou categorias de professores que, ainda que não
espelhadas à realidade, impôs-se como se verdade fosse, sujeitando uma categoria, através de
sua subordinação que, apesar das lutas travadas por essa categoria, em busca de voz e
reconhecimento perante a coletividade que a suprimia, teve êxito de forma parcial,
especialmente quando se analisa o cenário pela teoria de Nancy Fraser, quando ainda se
necessita consolidar os remédios transformativos.
O discurso moldou, contudo, uma categoria inteira, à revelia da realidade, como se
verifica em questões mais amplas como gênero e racismo, guardadas as devidas proporções,
vez que estas são mais densas em razão da opressão histórica vivida por essas categorias.
O locus do discurso estudado, uma universidade federal, demonstra que a opressão
do discurso perpassa também o ambiente público, apesar dos princípios constitucionais que
norteiam a atividade do ente público vedar qualquer tipo de discriminação, especialmente pela
mera posição geográfica distinta.
A luta contra o poder opressor do discurso, portanto, se faz presente em todas as
esferas, seja pública ou privada, independente da origem desse discurso e da subordinação que
ele implica, seja nas lutas de gênero, racial e classe. Impõe-se, portanto, a constante luta por
reconhecimento e redistribuição.
Essa luta, como visto, não visa anular o poder imbricado pelo discurso, mas é a pura
apropriação do poder exercido, que ao agir sobre o indivíduo (ou categoria de indivíduos) faz
com que ele se reconheça como sujeito, internalizando e se apropriando desse poder e, a partir
daí, passa ou a aceitar a subordinação ou a refutá-la, para de qualquer forma se fazer sujeito
após a incidência do poder sobre o indivíduo.
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